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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat menampilkan 

Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Hal ini tidak terlepas 

dari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang 

semakin maju dari waktu ke waktu, sehingga pada akirnya menuntut 

pembangunan hubungan luar negeri yang dapat mensejajarkan 

kedudukan bangsa indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

Salah satunya dalam hal perdagangan dunia, misalnya kegiatan 

ekspor impor. Ekspor adalah perdagangan dengan cara mengirimkan 

barang dari dalam negeri keluar negeri wilayah pabean dengan 

ketentuan yang berlaku, Impor adalah perdagangan dengan cara 

memasukkan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean 

indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Transaksi ekspor impor barang kemancanegara ternyata 

mengandung risiko cukup besar. Apalagi dalam sistem perdagangan 

modern seperti saat ini, risiko yang dihadapi para eksportir bertambah, 

salah satunya adalah risiko kegagalan pembayaran yang mungkin saja 

terjadi dalam suatau transaksi ekspor, begitu juga sebaliknya importer 

juga mempunyai resiko salah satunya dalam hal penerimaan barang. 
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Beberapa resiko kegagalan yang mungkin timbul, antara lain 

importir mengalami kebangkrutan alias pailit, keterlambatan 

pembayaran karena tidak diperkenankan transfer devisa oleh 

pemerintah negara importir, diberlakukannya peraturan lain dalam 

pembayaran impor, pembatalan izin impor, atau karena ada perang 

yang terjadi di negara importir, sehingga pembayaran batal. 

Dalam kaitannya dengan pembangunan bidang perdagangan 

dan perindustrian, Pemerintah memberikan keleluasaan kepada para 

pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan yang dapat menunjang 

usaha mereka. Salah satunya dalam hal yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah kegiatan impor, salah satu konsekuansi dari impor 

ini adalah adanya pembebasan Bea masuk kepada pihak impor 

(importer). 

Seiring dengan perkembangan pembangunan pada sektor 

perindustrian dan perdagangan yang demikian pesatnya akhir-akhir ini 

meningkatkan arus lalu lintas keluar masuk barang ke wilayah 

Indonesia. Dalam hubungan dengan penerimaan negara dari sektor 

pajak, peningkatan lalu lintas barang yang masuk ke wilayah Indonesia 

atau berakibat pada meningkatnya pendapatan negara yang berasal 

dari pengenaan bea masuk atas barang-barang impor yang di 

masukan oleh importir. 

Meningkatnya arus lalu lintas barang yang masuk ke wilayah 

Indonesia menimbulkan berbagai macam pelanggaran di bidang 

kepabeanan maka dari itu Direktorat Jendral Bea dan Cukai berusaha 
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untuk mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dan sedapat mungkin 

menghilangkannya hal ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan 

prosedur impor baik dalam hal kedatangan barang, pengangkutan 

barang, pembongkaran barang, penimbunan maupun pengeluaran 

barang. Tahap pengangkutan barang adalah tahap yang penting 

karena dalam tahap ini akan menentukan apakah barang impor 

tersebut telah memenuhi prosedur yang berlaku atau tidak, sehingga 

barang tersebut akan dapat di keluarkan atau tidak dari daerah 

pabean.   

Pengeluaran barang impor dari daerah pabean tergantung dari 

kepentingan importir barang itu sendiri. Barang-barang tersebut ada 

yang untuk dipakai dan di impor sementara. Jenis impor yang di 

tetapkan oleh undang-undang kepabeanan ada 2 (dua) yaitu impor 

untuk dipakai dan impor sementara/diekspor kembali. Sehingga 

prosedur yang berlaku pada setiap barang impor itu berbeda-beda dan 

pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yang telah 

ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan undang-undang. Berikut 

identifikasi jenis impor yang di tetapkan oleh undang-undang 

kepabeanan : 
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Tabel I. 1 
Pengertian dan Perbedaan Jenis Impor 

 

No. Jenis 
Impor 

Pengertian Perbedaan 

1. Impor 
untuk 
dipakai 

Memasukkan barang 
kedalam daerah pabean 
dengan tujuan untuk 
dipakai, atau 
Memasukkan barang ke 
dalam daerah pabean 
untuk dimiliki atau 
dikuasai oleh orang yang 
berdomisili di Indonesia 

§ Dimiliki/dikuasai oleh 
orang yang berdomisili 
di Indonesia 

§ Tidak dimaksudkan 
diekspor kembali 

§ Permanen 
§ BM dan PDRI dilunasi 
§ Tidak dalam 

pengawasan pabean 

2. Impor 
sementara 

Memasukkan barang ke 
dalam daerah pabean 
dan benar-benar 
dimaksudkan untuk 
diekspor kembali paling 
lama 3 (tiga) tahun 

§ Tidak dimiliki/dikuasai 
oleh orang yang 
berdomisili di Indonesia 

§ Dimaksudkan untuk 
diekspor kembali 

§ Jangka waktu tertentu 
§ Seluruh/sebagian BM 

dan PDRI 
ditangguhkan 

§ Dalam pengawasan 
pabean 

Sumber : www.beacukai.go.id 

  

Pelaksanaan kegiatan impor di suatu negara harus berpedoman 

pada undang-undang yang berlaku, untuk itu jika tidak maka akan 

menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara dan dapat 

mempengaruhi kelancaran yang sedang di laksanakan, serta tidak 

kalah pentingnya akan mempersulit  negara Indonesia untuk dapat 

mensejajarkan dirinya dengan negara-negara lain yang ada di dunia. 

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah suatu badan 

usaha yang bersifat umum dalam hal ini memberi kemudahan bagi 

eksportir maupun importir yang tidak ingin menanggung resiko sendiri 

yang terlalu besar seperti pembahasan diatas. Ekspedisi Muatan Kapal 
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Laut (EMKL) mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus 

semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman 

barang maupun penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan 

udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, 

sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, 

pengurusan penyalesaian dokumen kepabeanan, penerbitan dokumen 

angkutan yang berkenaan dengan pengiriman barang sampai 

diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. 

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut (EMKL) bertanggung jawab sebagai perantara 

antara penjual dan pembeli dalam hal pengiriman, pengangkutan 

maupun penerimaan barang dan bertanggung jawab penuh selama 

barang dalam posisi dikirim, diangkut dan masih berada di perjalanan 

dan masih menjadi pengawasan pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

(EMKL). Tetapi dalam hal kerusakan dan kehilangan dapat dialih 

tanggung jawabkan kepada perusahaan asuransi atau dengan 

ketentuan lain sesuai dengan perjanjian diantara penjual dan pembeli. 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka penulis 

memandang perlu untuk menguraikan kegiatan pengeluaran barang 

impor yang merupakan ketentuan dari Departemen Bea dan Cukai, 

dan proses ini dijalankan oleh  PT. Djakarta Lloyd Cabang Semarang 

sebagai EMKL yang merupakan usaha unit cabang, sehingga penulis 

menulis tugas akhir dengan judul ”TATA LAKSANA IMPOR BARANG 

PADA PT. DJAKARTA LLOYD (Persero) CABANG SEMARANG”. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 6 

B. Perumusan masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dijadikan sebagai 

pedoman untuk melakukan penelitian secara tepat dalam pelaksanaan 

penelitian ilmiah. Dan dengan perumusan masalah diharapkan agar 

penelitian bisa terfokus pada satu masalah dan dapat dilakukan secara 

maksimal.  

Untuk memudahkan pembahasan masalah serta pemahamanya 

maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tata laksana impor barang pada PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang selaku perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa kepabeanan atau Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

(EMKL)?  

2. Kendala yang di hadapi PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang dalam pelaksanaan kagiatan impor? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian 

tersebut dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang telah 

dirumuskan dan memberikan manfaat yang sesuai dengan yang 

dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:                                                    

1. Untuk mengetahui Tata Laksana Impor barang pada PT. Djakarta 

Lloyd (Persero) Cabang Semarang selaku perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa kepabeanan atau Ekspedisi Muatan Kapal 

Laut (EMKL). 
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2. Untuk mengetahui Kendala yang di hadapi oleh PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang dalam mengeluarkan impor barang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan manfaat sesuai 

yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang membutuhkan hasil dari 

penelitian ini. Pihak-pihak tersebut antara lain:                                           

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

berguna bagi pengambilan keputusan untuk masalah pengeluaran 

barang impor, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan citra 

perusahaan didalam pelayanan  terhadap semua pihak sehingga 

membantu perusahaan tersebut ”PT.DJAKARTA LLOYD” untuk 

lebih dikenal masyarakat umum. 

2. Hasil penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan 

mengenai realisasi prosedur pengeluaran barang impor. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

informasi bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang sama 

atau penelitian lanjutan. 

 

E. Metode Penelitian 

Suatu penelitian pada dasarnya adalah mencari, mendapatkan 

data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan 

hasil penelitian. Metode yang digunakan adalah metode diskriptif 
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analisis yaitu metode penelitian mengemukakan secara tertulis tentang 

tata kerja suatu penelitian yang terdiri dari: 

1. Ruang Lingkup penelitian. 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi berbagai tahapan-

tahapan dalam proses pengeluaran barang yang dijalankan oleh 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang. 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

1). Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek 

penelitian mengenai data-data yang di peroleh dari PT. 

Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang, baik 

kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya, mempelajari 

bagaimana tata laksana impor pada PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang selaku EMKL dan dokumen-

dokumen yang menyertai. 

2). Data Sekunder 

Yaitu data pendukung yang dikumpulkan dari 

berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian, melalui 

studi pustaka yang berupa fakta, dokumen-dokumen, 

media internet, dan sumber-sumber lain yang berkaitan 

dengan tata laksana impor barang. Misalnya, dengan 

membaca buku-buku mengenai ekspor impor, buku 

pedoman penulisan tugas akhir, dan beberapa situs web. 
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b. Sumber Data 

1).   Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab baik langsung atau tidak 

langsung dengan pihak perusahaan PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang dan Pejabat Bea dan Cukai 

Semarang. Misalnya yang ada hubungannya dengan 

kegiatan impor dan formalitas perijinannya. 

2).    Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari buku atau referensi yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti yaitu tentang impor. Misalnya dengan 

membaca buku perpustakaan, buku pengantar mata 

kuliah, internet. 

3).   Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data melalui 

pengamatan secara langsung mengenai kegitan impor 

yang dilakukan PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Impor dan Importir 

1. Pengertian Impor 

“Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan 
barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean Indonesia dengan 
memenuhi ketentuan yang berlaku (Roselyne Hutabarat, 
1992:403).” 

 
“Impor adalah memasukkan barang-barang dari luar negeri 

sesuai dengan ketentuan pemerintah ke dalam peredaran dalam 
masyarakat yang dibayar dengan valas (Amir MS, 2003:139).” 

 
“Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi daratan, perairan dan ruang udara di atasnya tempat-
tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 
(www.depperin.go.id).” 

 

Dari ketiga pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam wilayah 

negara yang berasal dari luar negeri.  Konsekuensi dari kegiatan 

impor tersebut yaitu bahwa arus masuk barang tersebut harus 

melalui daerah pabean suatu negara agar impor tersebut dapat 

dianggap sebagai impor yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak melalui prosedur 

yang ada, maka impor tersebut dapat di golongkan sebagai 

kegiatan penyelundupan dan kepada pelakunya dapat dikenai 

sanksi pidana. 
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“Dalam pasal 1 angka 1 keputusan Direktorat jendral Bea 
dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang petunjuk pelaksanaan 
Tata laksana Kepabeanan di bidang impor, Barang Impor adalah 
barang yang di masukan ke dalam daerah pabean.” 

 
Barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean ini 

diperlakukan sebagai barang impor dan terkena bea masuk. 

Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan barang, baik 

pemeriksaan terhadap fisik barang maupun pemeriksaan terhadap 

dokumen-dokumen yang menyertai barang-barang tersebut. 

Pelanggaran yang sering terjadi di pabean adalah kesalahan 

menentukan tarif untuk suatu jenis barang yang disebabkan oleh 

laporan yang tidak benar. 

 

2. Pengertian Importir 

“Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan 
perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke 
dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan 
yang berlaku (Roselyne Hutabarat, 1992:403).” 

 
Importir dalam Pakno 1988 dibedakan dalam : 

a. Importir Umum (IU), adalah importir yang mendapat izin 

perdagangan umum untuk mengimpor barang. 

b. Importir Umum + (IU+), adalah importir yang mendapat 

izin perdagangan umum untuk mengimpor barang, 

termasuk mengimpor barang tertentu yang ditetapkan 

oleh Menteri Perdagangan. 

c. Importir Terdaftar (IT), adalah importir yang mendapat 

izin perdagangan umum dengan tugas khusus 
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mengimpor barang tertentu yang diarahkan oleh 

Pemerintah. 

d. Importir Produsen (IP), adalah produsen yang mendapat 

izin perdagangan terbatas untuk mengimpor barang, 

termasuk jenis barang yang diimpor oleh IU+, yang 

diperlukan dalam proses produksinya. 

e. Produsen Importir (PI), adalah produsen yang mendapat 

izin perdagangan khusus untuk mengimpor barang 

sejenis dengan yang dihasilkannya. 

f. Agen Tunggal (AT), adalah perusahaan yang mendapat 

izin perdagangan umum untuk melaksanakan impor 

barang diageninya dan diakui sebagai agen tunggal oleh 

Menteri Perindustrian. 

 

3. Tata Laksana Impor Setelah INPRES 4/1985 (Roselyne 

Hutabarat, 1992:305) 

a. Impor barang dapat dilaksanakan dengan menggunakan Letter 

of Credit (L/C) atau tanpa L/C. Impor barang tanpa L/C hanya 

dapat dilaksanakan sepanjang tidak diwajibkan menggunakan 

L/C oleh ketentuan yang berlaku. 

b. Barang-barang yang dapat di impor adalah barang – barang 

yang menurut ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen 

Perdagangan tidak dilarang untuk di impor. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 13 

c. Barang-barang impor hanya dapat dimasukkan ke Wilayah 

pabean Indonesia bilamana ada Laporan Kebenaran 

Pemeriksaan (LPK) yang diterbitkan oleh surveyor didasarkan 

kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh surveyor di tempat 

muat barang impor sebelum pengapalan. 

d. Dalam hal impor barang dengan alih kapal (transshipment), 

maka surveyor wajib melakukan vertifikasi alih kapal tersebut. 

e. Surveyor sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah PT. 

(Persero) Superintending Company of Indonesia (Sucofindo). 

Untuk melakukan pemeriksaan di luar negeri, PT. Sucofindo 

menunjuk Societe Generale de Surveillance SA, yang terdaftar 

di Geneva, Swiss, termasuk semua anak perusahaannya 

(subsidiaries), agen dan lain – lain perwakilannya yang sah. 

f. Impor barang  yang dikecualikan dari ketentuan wajib diperiksa 

oleh Surveyor adalah : 

1). Barang diplomatik, 

2). Barang pindahan, 

3). Minyak bumi mentah, 

4). Bahan peledak, peluru, senjata dan alat – alat 

perlengkapannya untuk keperluan Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI), maupun untuk keperluan lainnya, 

5). Barang yang diimpor berdasarkan Pasal 23 Ordonasi Bea 

1931, 
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6). Barang – barang yang bersifat hibah dari Negara/badan 

pemberi bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia, 

7). Batu permata, barang – barang kesenian dan logam mulia, 

8). Barang dagangan yang nilai FOB-nya seperti tercantum 

dalam L/C atau dalam pemberitahuann impor kepada 

eksportir dan surveyor dalam hal impor tanpa L/C kurang 

dari US$5, 000 (Lima ribu dolar US) atau setara (equivalent) 

dalam mata uang asing lainnya. 

Pemeriksaan atas barang – barang tersebut di atas 

dilakukan oleh instansi Bea dan Cukai. 

4. Ketentuan-ketentuan umum impor 

Ketentuan-ketentuan impor adalah seperangkat ketetapan 

mengenai aturan didalam kegiatan impor yang harus diperhatikan 

calon importir, ketetapan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 

tanggal 4 Juli 1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang 

di dalamnya meliputi:  

a. Impor hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang telah 

memiliki API; 

b. Barang Impor harus dalam keadaan baru;  

c. Pengecualian: 

1). Barang Pindahan, Barang Impor Sementara, Barang 

Kiriman, Barang  Contoh Tidak Diperdagangkan, 

Hadiah, Barang Perwakilan Negara Asing dan Barang 
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Untuk Badan Internasional/Pejabatnya Bertugas di 

Indonesia; 

2). Kapal Pesiar dan kapal Ikan, atau Ditetapkan Lain 

Oleh Menteri    Perdagangan; 

3). Barang Tertentu yang ditetapkan oleh Menteri 

Perdagangan. 

 

B. Izin Impor Dan Cara Memperolehnya 

Izin impor adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang 

importir. Dalam rangka meningkatkan peranan, kemampuan serta 

kepastian berusaha perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 

impor, maka impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang 

mempunyai izin impor yaitu yang telah memiliki angka pengenal impor 

dengan tujuan untuk mempermudah pendataan, monitoring dan 

pengawasan yang bergerak di bidang impor. 

1. Angka Pengenal Impor (API) 

Angka pengenal impor adalah tanda pengenal sebagai 

importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan 

perdagangan impor. 

API terdiri dari 4 (empat) jenis: 

a. API Umum (API-U) 

Diberikan kepada perusahaan dagang pemilik API-U 

untuk dapat mengimpor barang, tujuannya untuk 
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diperdagangkan dan jenis barang yang dapat di impor 

tersebut tidak diatur tata niaganya. 

b. API Produsen (API-P) 

Diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor 

barang modal dan bahan baku atau penolong untuk 

keperluan proses produksinya sendiri, atau barang 

lainnya sepanjang digunakan 

c. API Terbatas (API-T) 

Diberikan kepada perusahaan penanaman modal/PMA-

PMDN untuk mengimpor barang keperluan proses 

produksi sendiri yang mendapatkan fasilitas dari BKPM. 

d. API Kontraktor (API-K) 

Diberikan kepada perusahaan untuk mengimpor barang 

keperluan yang dimiliki oleh setiap kontraktor kontrak 

kerjasama yang melakukan impor. 

 

2. Cara Memperolehnya 

a. Untuk memiliki Angka pengenal Impor Umum (API-U). 

1) Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas 

Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota di tempat kedudukan Kantor Pusat 

Perusahaan berdomisili; 

2) Mengisi formulir isian; 

3) Foto copy Akte Notaris pendirian perusahaan/perubahan; 
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4) Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli); 

5) Foto copy surat keterangan domisili kantor pusat 

perusahaan yang masih berlaku; 

6) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) izin yang 

setara dari instansi terkait; 

7) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

8) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan 

atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan; 

9) Referensi dari Bank Devisa; 

10) Pas foto berwarna masing-masing pengguna/direksi 

perusahaan 2 (dua) lembar 3x4; 

11) Foto copy KTP dari pengurus/direksi; 

12) Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) BAP 

dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi serta pegawai Dinas 

Kabupaten Kota. 

b. Untuk perusahaan industri memiliki API-Produsen 

1) Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas 

Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas 

Kabupaten/Kota di tempat kantor pusat perusahaan 

berdomisili; 

2) Foto copy Akte Notaris pendirian perusahaan/ 

perubahannya; 

3) Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli); 
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4) Foto copy surat keterangan domisili kantor pusat 

perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan 

setempat/foto copy perjanjian sewa atau kontrak tempat 

berusaha; 

5) Foto copy izin industri/izin yang setara dari instansi terkait; 

6) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

7) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

8) Referensi dari Bank Devisa; 

9) Pas foto berwarna masing-masing pengurus 2 (dua) lembar 

3x4; 

10) Foto copy paspor/KTP dari pengurus/direksi; 

11) Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan 

oleh Kepala Dinas Propinsi serta pegawai Dinas Kabupaten 

Kota. 

c. Untuk memiliki API Kontraktor (KKS) 

1) Mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jendral 

Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan; 

2) Mengisi formulir isian yang diterbitkan di Departemen 

Perdagangan; 

3) Satuan kontrak kerjasama antara kontraktor KKS dengan 

pemerintah atau Badan Pelaksanaan; 

4) Rekomendasi dari Badan Pelaksana; 

5) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kontraktor 

kontrak kerjasama; 
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6) Pas foto berwarna masing-masing penanggung jawab 

kontraktor KKS 2 (dua) lembar 3x4; 

7) Foto copy bukti identitas/paspor masing-masing penanggung 

jawab di kontraktor KKS; 

8) Melampirkan BAP (Berita Acara Pemeriksa) yang 

dilaksanakan oleh petugas pada Direktorat Jendral serta 

pegawai yang melakukan pemeriksa lapangan yaitu Direktur 

Impor. 

 

3. Jenis Angka Pengenal Impor 

1. API-U berwarna = biru muda 

2. API-P berwarna = hijau muda 

3. API-K berwarna = kuning muda 

 

4. Masa berlaku 

Masa berlaku API-U, API-P, dan API-K selama 5 (lima) 

tahun dan dapat diperpanjang. 

 

C. Dokumen Impor 

Dokumen impor adalah dokumen-dokumen yang harus 

disertakan untuk melaksanakan kegiatan impor, terdiri dari dokumen 

utama dan pendukung yang masing-masing memiliki fungsi yang 

berbeda yaitu sebagai izin impor dll. Dokumen impor antara lain sbb: 
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1.  Surat Kuasa Impor 

Surat kuasa impor adalah dokumen yang dibuat oleh 

importir yang isinya memberikan kuasa penuh kepada 

Pengusaha Pengurusan Jasa kepabeanan (PPJK), atau 

biasa disebut EMKL. Kuasa yang dimaksud ialah untuk 

mengurus segala sesuatu hal yang berhubungan dengan 

pengeluaran barang impor. 

Hal – hal yang tercantum dalam Surat Kuasa Impor: 

a. Nama dan alamat perusahaan pemberi kuasa / importir, 

b. Nama pejabat dan kedudukannya dalam perusahaan, 

c. Nomor angka pengenal impor, 

d. Nama dan alamat perusahaan EMKL / pemberi kuasa, 

e. Nama dan alamat pemilik barang, 

f. Nama kapal pengangkutan dan no. noyage, 

g. Jenis barang yang diangkut, 

h. Tanggal dan tempat surat kuasa. 

 

2. Manifest 

Manifest (Cargo-Manifest) atau sering dikenal dengan 

Cargo Declaration menurut Convention on Facilitation of 

International Maritime Traffic 1965 (FAL Convention of 1965) 

merupakan dokumen yang berisi semua informasi yang 

berkaitan dengan barang-barang niaga (kargo) yang 

diangkut sarana pengangkut (kapal) pada saat kedatangan 
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ataupun keberangkatan. Dengan demikian semua barang 

ekspor dan impor yang dibawa oleh sarana pengangkut akan 

terdata (recorded) semua dalam Cargo-Manifest. Semua 

proses pelayanan kepabeanan yang dilakukan oleh Bea dan 

Cukai (BC) akan mengacu ke dalam dokumen manifest ini. 

Mulai dari proses pengeluaran barang dengan penyelesaian 

kewajiban pabean (PIB), pengeluaran ke Tempat 

Penimbunan Berikat (TPB: KB, GB, TBB), pengeluaran ke 

Kawasan Pabean/TPS lainnya dan semua proses pelayanan 

kepabeanan lainnya harus menunjuk dan rekonsiliasi 

dengan pos-pos yang ada dalam Inward Manifest. Karena 

itulah setiap pergerakan barang dalam perdagangan, 

seharusnya dapat dikontrol melalui dokumen manifest 

tersebut yang secara umum dapat dikelompokkan: 

a. Inward Manifest, yaitu dokumen manifest yang wajib 

diserahkan pada saat kedatangan sarana pengangkut di 

suatu pelabuhan yang berisi daftar muatan cargo alat 

angkut tersebut pada saat datang di suatu pelabuhan. 

b. Cargo Manifest, yaitu dokumen manifest selama sarana 

pengangkut tersebut dalam perjalanan berangkat dan 

menuju suatu pelabuhan, yang berisi daftar muatan cargo 

alat angkut tersebut melakukan perjalanan dan 

membawa barang-barang tersebut. 
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c. Outward Manifest, yaitu dokumen manifest yang wajib 

diserahkan pada saat keberangkatan sarana pengangkut 

dari suatu pelabuhan yang berisi daftar muatan cargo alat 

angkut tersebut pada saat berangkat dari suatu 

pelabuhan untuk menuju pelabuhan lainnya. 

 

3. Invoice / Faktur 

Invoice / Faktur adalah nota perincian tentang 

keterangan barang – barang yang dijual dan harga dari 

barang-barang tersebut. Invoice oleh penjual ditujukan 

kepada pembeli yang nama dan alamatnya sesuai dengan 

yang tercantum dalam L/C dan ditandatangani oleh yang 

berhak menandatangani. 

Invoice dapat dibedakan menjadi: 

a. Proforma Invoice merupakan penawaran dari penjual 

kepada calon pembeli atas barang yang dimilikinya. 

b. Commercial Invoice biasa disebut faktur dagang yaitu 

merupakan nota rincian tentang keterangan barang-

barang yang dijual dan harga barang-barang tersebut. 

c. Consular Invoice adalah invoice yang dikeluarkan oleh 

instansi resmi, yakni kedutaan (konsulat). 

Hal – hal yang tercantum dalam Invoice/Faktur: 

a. Nama dan alamat perusahaan pemasok, 

b. Nama dan alamat pelabuhan muat, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 23 

c. Nama dan alamat importir, 

d. Nama pengirim, 

e. Nomor dan tanggal invoice, 

f. Nama kapal pengangkut, 

g. Jenis dan jumlah barang, 

h. Jenis pembayaran 

i. Harga untuk masing – masing barang. 

 

4. Packing List 

Packing List adalah dokumen yang menjelaskan 

tentang daftar isi barang yang dipak, dibungkus atau diikat 

dalam peti, kaleng, kardus dsb, yang fungsinya untuk 

memudahkan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai. Daftar isi 

barang tersebuat dibuat oleh penjual / eksportir. 

Hal – hal yang tercantum dalam Packing List : 

a. Nama dan alamat importir, 

b. Jenis dan jumlah barang untuk tiap – tiap kemasan,  

c. Berat kotor, 

d. Nama dan alamat perusahaan pengirim barang,  

e. Nama dan tanggal packing list. 

 

5. Bill of Lading (B/L) 

B/L adalah suatu tanda terima penyerahan barang 

yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda 
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bukti pemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal 

laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir. 

Disamping itu B/L merupakan bukti adanya perjanjian 

pengangkutan barang melalui laut dan dibuat sekurang-

kurangnya rangkap 3 (full set B/L) yang penggunaanya satu 

lembar untuk pengirim barang (shipper) dan dua lembar 

untuk penerima barang (consignee). 

Hal – hal yang tercantum dalam B/L: 

a. Nama dan alamat pengirim barang (Shipper), 

b. Nama dan alamat penerima barang (Consignee), 

c. Nama kapal yang mengangkut, 

d. Nama dan alamat pelabuhan, 

e. Nama dan alamat pembongkaran, 

f. Nomor Letter of Credit, 

g. Tanggal dan nomor invoice, 

h. Jumlah dan jenis barang yang diangkat, 

i. Cara pembayaran. 

 

6. Asuransi (Insurance) 

Asuransi (Insurance) adalah persetujuan di mana 

pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian 

sehubungan dengan kerusakan-kerusakan, kerugian atau 

kehilangan laba yang diharapkan oleh pihak tertanggung 

yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang tidak disangka. 
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Dalam transaksi ekspor – impor asuransi dalam 

pengangkutan barang melalui laut dikenal juga dengan 

istilah “Marine Insurance”. 

Hal – hal yang tercantum dalam Asuransi (Insurance): 

a. Nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan polis, 

b. Nama dan alamat yang mengasuransikan, 

c. Jumlah nilai pengangkutan, 

d. Tanggal dan nomor L/C, 

e. Tanggal beserta nomor polis dibuka, 

f. Jumlah dan nama barang yang diasuransikan, 

g. Nomor B/L dan Invoice, 

h. Nama kapal pengangkutan, 

i. Nama kapal mulai berlayar, 

j. Nama pelabuhan asal, 

k. Nama pelabuhan tujuan, 

l. Besarnya premi, 

m. Biaya untuk pengadaan polis. 

 

7. Certificate Of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) 

COO/SKA adalah dokumen yang menjelaskan 

keterangan-keterangan barang, pada transaksi mana 

barang-barang tersebut dikaitkan, keterangan asal barang 

dan bahwa barang-barang tersebut benar hasil atau produksi 

dari negara eksportir. Dokumen ini dikeluarkan oleh instansi-
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instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya 

departemen Perdagangan, kamar Dagang, Jawatan 

kehutanan, Bea Cukai dan sebagainya. 

 

8. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)  

PIB adalah dokumen yang dibuat oleh EMKL dengan 

persyaratan tertentu yang akan diteruskan kepada Bea 

Cukai melalui System Electronic Data Interchange (EDI), 

proses  PIB harus diketahui barangnya karena 

mempengaruhi pajak, bea masuk, dan untuk mengetahui 

HS. Selain itu PIB juga digunakan sebagai dasar penjaluran 

pengeluaran barang. 

Hal – hal yang tercantum dalam PIB: 

a. Jenis impor : untuk dipakai, sementara, lainnya, 

b. Jenis PIB    : bayar, keringanan, bebas, dan lain-lain, 

c. Nama dan alamat pemasok, 

d. Nama dan alamat importir beserta identitasnya, 

e. Status importir, importir umum, agen tunggal dan lain-

lain, 

f. Identitas pemberitahuan, 

g. Nama, tanggal surat ijin Pengusaha Pengurusan Jasa 

Kepabeanan (PPJK) , 

h. Cara pengangkutan: laut, ka, udara dan lain-lain, 

i. Nama sarana pengangkut : no. voyage 
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j. Nama pelabuhan muat dan bongkar, 

k. Nama pelabuhan transit jika barang pindah kapal, 

l. No. Invoice, L/C, B/L, Bea Cukai, 

m. NDPBM (Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk), 

n. Harga total FOB, & Nilai CIF, 

o. Merk dan no. kemasan, 

p. Jumlah dan jenis pengemasan, 

q. Berat dari barang. 

 

9. Delivery Order (DO) 

DO adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 

perusahaan pelayaran kepada importir yang berisi bahwa 

barang sudah sampai di pelabuhan. 

 

10. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka 

Impor (SSPCP)  

Adalah surat tanda pelunasan bahwa bea masuk 

terhadap barang yang diimpor sudah dibayar, nilainya 

tercantum dalam SSPCP sama dengan nilai yang tercantum 

dalam PIB. 

 

11. Surat Perintah Pengeluran Barang (SPPB) 

Adalah surat Pengeluaran barang yang dikeluarkan 

oleh Bea dan Cukai setelah barang melalui pemeriksaan fisik 
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SPPB dibuat berdasarkan D/O yang dikeluakan oleh 

pelayaran. 

 

12. Surat Keterangan Jalan 

Adalah surat pengantar yang menyatakan bahwa 

barang-barang yang di impor adalah barang – barang resmi 

dari pihak importir. 

 

D. Prosedur Impor 

KETERANGAN: 

1. Importir dalam negeri dan Supplier di Luar Negeri mengadakan 

korespondensi dan tawar – menawar harga yg akan di impor.  

2. Jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat 

perjanjian jual – beli (sales contract). 

3. Importir membuka LC ke Bank Devisa dalam negeri. 

4. Bank Devisa Dalam Negeri memberitahukan kepada Bank 

Korespondensi LN tentang pembukaan LC nya. 

5. Bank / Koresponden LN menghubungi Exportir LN. 

6. Exportir LN pesan tempat (ruangan) ke agen–agen pelayaran, 

dengan maksud agar dapat dimuat – dikirim. 

6a. Kapal menuju Pelabuhan Indonesia. 

7. Supplier menyerahkan Invoice, Packing List lembar asli kepada 

Bank LN dan menarik weselnya sedangkan duplikat dokumen – 

dokumen diatas dikirim langsung kepada Importir. 
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8. Bank LN mengirim dokumen kepada Bank Devisa Dalam 

Negeri. 

9. Bank Devisa DN menyerahkan dokumen – dokumen asli 

kepada importir. 

10. Importir menyerahkan dokumen – dokumen surat kuasa ke 

EMKL. 

11. EMKL menukar konosemen asli dengan D/O kepada agen 

perkapalan & membuat PPUD berdasarkan dokumen, serta 

membayar bea masuk PPN impor dll. 

12. Barang keluar ke peredaran bebas / diserahkan kepada importir. 

Note:  - Importir harus mempunyai : 

- SIUP 

- API 

- Barangnya tidak bermasalah masuk jalur hijau, jika masuk 

jalur merah ada prosedur lagi. 

- Lebih mudah lagi jika kita bisa masuk ke dalam Sistem 

Pelayanan Impor (Importir Jalur Prioritas). 

 

E. Penetapan Jalur Pengeluaran Barang Impor 

Penetapan jalur pengeluaran barang impor adalah merupakan 

sistem pelayanan kepabeanan atas dokumen pabean yang diajukan 

ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 
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Berdasarkan kriteria tertentu, Dirjend Bea Cukai menentukan 

jalur pengeluaran barang impor sebagai berikut ( Sudjiono dan 

Sarjiyanto. 2007. ) : 

1. Jalur Merah  

Jalur merah adalah mekanisme pelayanan dan 

pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan 

pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum 

penerbitan SPPB. Jalur merah ditetapkan berdasarkan Profil 

Importir atau Profil Komoditi. 

 

 

Kriteria jalur merah:  

a. Importir baru  

b. Importir yang termasuk dalam kategori resiko 

tinggi (high risk importer) 

c. Barang impor sementara  

d. Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan 

II  

e. Barang re-impor  

f. Terkena pemeriksaan acak  

g. Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh 

pemerintah  
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h. Barang impor yang termasuk dalam komoditi 

beresiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang 

beresiko tinggi.  

Untuk jalur merah dilakukan penelitian dokumen dan 

pemeriksaan fisik barang. Dalam jalur merah, diperlukan 

pemeriksaan fisik apabila : 

a. Ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi (NI), 

dan/atau  

b. Terkena pemeriksaan acak.  

Terdapat 4 (empat) tingkatan pemeriksaan fisik 

barang : 

a. Mendalam  : Barang diperiksa 100%, 

b. Sedang  : Barang diperiksa 30%, 

c. Rendah  :   Barang diperiksa 10%, 

d. Sangat rendah : Barang diperiksa di gudang 

importir (importir jalur prioritas). 

 

2. Jalur Hijau 

Jalur hijau adalah mekanisme pelayanan dan 

pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak 

dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian 

dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran 

Barang (SPPB). 
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Kriteria jalur hijau adalah importir yang tidak 

termasuk dalam kriteria sebagaimana dalam kriteria jalur 

merah, dan untuk jalur hijau hanya dilakukan penelitian 

dokumen saja. 

Dalam jalur hijau, tidak diperlukan pemeriksaan fisik 

apabila: 

a. Tidak ada Nota Hasil Intelijen (NHI)/Nota Informasi 

(NI), dan  

b. Tidak terkena pemeriksaan acak. 

 

3. Jalur Prioritas  

Kriteria jalur prioritas adalah importir yang ditetapkan 

sebagai Importir Jalur Prioritas, dan untuk jalur prioritas tidak 

dilakukan pemeriksaan pabean sebagaimana yang dilakukan 

terhadap jalur merah atau hijau.  

Persyaratan Mengajukan Permohonan Sebagai 

Importir Jalur Prioritas Kepada Dirjend Bea Cukai: 

a. Bidang Usaha (Nature of Business) yang jelas. 

b. Tidak pernah menyalah gunakan fasilitas di bidang 

kepabeanan selama 1 tahun terakhir. 

c. Tidak pernah memberitahukan jumlah dan jenis 

barang serta nilai pabean yang berbeda dengan 

yang diimpor selama 1 tahun terakhir. 
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d. Telah di audit oleh kantor Akuntan Publik yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak 

pernah mendapatkan opini disclaimer atau 

advace. 

e. Tidak mempunyai tunggakan utang karena 

kekurangan pembayaran BM  Kepada Dirjend Bea 

Cukai. 

F. Pengelompokan Barang Impor 

Pengelompokan barang impor adalah metode untuk mengetahui 

kriteria barang yang akan di impor, karena tidak semua barang dapat 

di impor di suatu negara importir. Ketentuan untuk pengelompokan 

barang impor di atur berdasarkan peraturan yang ada di Negara 

tersebut. Di Indonesia ketentuan pengelompokan barang impor sbb: 

(http://www.depperin.go.id) 

1. Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya 

Barang yang diatur tata niaga impornya adalah 

barang yang impornya hanya boleh dilakukan oleh 

perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri 

Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan. 

Contoh Daftar Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya : 

a. Bahan Baku Plastik 

Tujuan: Mengembangkan industri bahan baku plastik 

dan memenuhi industri pengguna. 

Pokok-pokok pengaturan :  
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1). Impor dapat dilakukan oIeh Importir Produsen (IP) 

yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan;  

2). Importasi dapat dilakukan setelah mendapat 

persetujuan impor dari Departemen Perdagangan.  

Dasar Hukum :  

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang 

Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 

b. Beras 

Tujuan: Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

petani sehingga mampu meningkatkan produksi dan 

produksifitas beras, menjamin pemenuhan kebutuhan 

beras dalam negeri pada tingkat harga yang wajar.  

 

Pokok-Pokok Pengaturan : 

Impor beras hanya dapat dilakukan oleh Importir 

Terdaftar (IT) dan Importir  

Dasar Hukum: 

1) Inpres Nomor 9 tahun 2002 tentang penetapan 

kebijakan keberasan. Kep. MPP No. 9 / MPP / Kep / 

1/ 2004. Kep. MPP No. 368/ MPP/ Kep/ 5/ 2004.  

2) Surat MENDAG No. 71/M/XII/2004.  

3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 357/MPP/Kep/5/2004 tanggal 27 Mei 2004 
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tentang perubahan atas Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/I/ 

2004 tentang Ketentuan Impor Beras.  

c. Bahan Peledak 

Tujuan: Impornya perlu diawasi dan dibatasi untuk 

mencegah penyalahgunaan / penyimpangan. 

Pokok-pokok pengaturan: 

1) Impor hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar 

(IT)  

2) Importasi dapat dilakukan setelah mendapat 

persetujuan Impor dari Depperindag setelah 

mendapat rekomendasi dari POLRI dan DEPHAN.  

3) Khusus untuk keperluan militer ditetapkan sendiri oleh 

Menteri Pertahanan.  

Dasar Hukum: 

1) Undang undang No.3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara.  

2) Keppres No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak.  

3) Kep. MPP No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang 

impor yang diatur Tata Niaga Impornya.  

4) Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan 

No.170/KeplO/M/VII/2000 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengendalian Badan Usaha Bahan 

Peledak Komersial. 
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2. Barang Yang Dilarang Untuk Diimpor 

 Barang yang dilarang adalah barang yang tidak boleh di 

impor. Contoh Daftar Barang Yang Dilarang Untuk Diimpor : 

a. Psikotropika 

Dasar Hukum : Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1997. 

b. Narkotika 

Dasar Hukum: Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 

Tahun 1997.      

c. Bahan Senjata Kimia 

Dasar Hukum:  

Yang telah diratifikasi "Konvensi tentang Pelarangan 

Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan 

penggunaan Senjata Kimia serta tentang 

pemusnahannya, sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1998". 

 

3. Barang Yang Bebas Untuk Diimpor  

Barang yang bebas impornya adalah semua jenis barang 

yang tidak termasuk pada kelompok diatur, diawasi dan dilarang, 

dan impor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang telah 

memiliki Angka pengenal Impor. 
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G. Ketentuan Tarif Bea Masuk (BM) & Pajak Impor 

Ketentuan tarif bea masuk dan pajak impor adalah ketetapan 

yang harus dijalankan apabila akan melakukan kegiatan impor. 

Dengan adanya ketentuan tersebut maka besarnya tarif bea masuk 

dan pajak impor akan dengan mudah diketahui, tujuannya adalah 

untuk memperlancar importir mengeluarkan barang impor dari pabean, 

karena salah satu perijinan barang dapat keluar dari daerah pabean 

apabila sudah membayar Bea masuk dan pajak impor. 

(www.pengantarbeamasuk.com) 

1. Bea Masuk (BM) atau dalam bahasa iggrisnya “IMPORT DUTY” 

Bea masuk adalah bea yang dikenakan atas barang yang 

dimasukkan ke dalam daerah pabean dan diperlukan sebagai 

barang impor, oleh karenanya terutang Bea Masuk. 

 

a. Cara Penetapan dan Tujuan Penetapan: 

Bea Masuk ditetapkan dengan menggunakan “Dasar 

Perhitungan Bea Masuk (DPBM)” yang ditetapkan oleh 

peraturan Menteri Keuangan, dan tujuannya adalah untuk 

kepastian perhitungan dan memperlancar pengajuan 

pemberitahuan pabean oleh importir. 

 

b. Dasar Hukumnya:  
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1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan;  

2). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 

tanggal 15 Nopember 2006 tentang Penetapan Sistem 

Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas 

Barang Impor;  

3). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2006 

tanggal 15 Desember 2006 tentang Penetapan Tarif Bea 

Masuk atas Barang Impor dalam Rangka Skema Common 

Effective Preferential Tariff (CEPT). 

 

c. Besaran Bea Masuk: 

Kutipan Keputusan Menteri Keuangan No. 491/ KMK. 05/ 

1996, Tgl. 31-07-1996 : “Bea Masuk dihitung berdasarkan tarif 

Bea Masuk dikalikan dengan nilai Pabean barang yang 

bersangkutan. 

1). Tarif 

Untuk perhitungan Bea Masuk didasarkan pada 

ketentuan klasifikasi barang dan besarnya tarif Bea 

Masuk atas barang impor. 

2). Nilai Pabean  
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Nilai Pabean untuk perhitungan Bea masuk dan Pajak 

dalam rangka impor adalah Nilai pabean dengan 

kondisi Cost, Insurance, dan Freight (CIF). 

3). Cost (FOB Cost ) 

Harga Barang di impor sampai pada dek 

kapal/pesawat pengangkut, atau biasa disebut Free 

On Board (FOB). 

4). Asuransi (Insurance) 

Besarnya asuransi untuk menghitung Nilai Pabean 

ditetapkan sebagai berikut: 

a). Dalam hal asuransi ditutup di luar negeri, 

didasarkan pada premi asuransi yang tertera 

dalam polis asuransi. 

b). Dalam hal asuransi ditutup di dalam negeri, 

besarnya premi asuransi untuk perhitungan Nilai 

Pabean dianggap nihil. 

c). Dalam hal tidak ada polis asuransi, besarnya 

premi asuransi ditetapkan menurut tata cara yang 

ditetapkan oleh Direktur Jendral  Bea dan Cukai. 

5). Freight (Biaya Angkut) 

Biaya angkut (freight) untuk menghitung Nilai 

Pabean bagi barang impor didasarkan atas biaya 

angkut yang sebenarnya dibayar atau yang 
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seharusnya dibayar. Jika memakai angkutan udra (Air 

Shipment) yang diberlakukan adalah rate IATA. 

 

d. Klasifikasi Dan Struktur Tarif Bea Masuk  

Setiap barang yang diimpor dikenakan tarif bea masuk 

berdasarkan system klasifikasi barang nomor Harmonized 

System (HS) 10 diji dimana besaran tarif bea masuk dan jumlah 

HS-nya. 

e. Pembebasan Dan Pengembalian Bea Masuk 

1). Pembebasan bea masuk diberikan atas impor :  

a). Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya 

yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal 

balik;  

b). Barang untuk keperluan badan internasional beserta 

pejabatnya yang bertugas di Indonesia;  

c). Buku ilmu pengetahuan;  

d). Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah 

untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk 

kepentingan penanggulangan bencana alam;  

e). Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan 

tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta 

barang untuk konservasi alam; 

f). Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan;  
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g). Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan 

penyandang cacat lainnya;  

h). Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan 

kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan 

bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;  

i). Barang dan bahan yang dipergunakan untuk 

menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan 

keamanan negara;  

j). Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;  

k). Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu 

jenazah;  

l). Barang pindahan;  

m). Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkutan, 

pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai 

pabean dan atau jumlah tertentu;  

n). Obat-obatan yang di impor dengan menggunakan 

anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi 

kepentingan masyarakat;  

o). Barang yang telah di ekspor untuk keperluan perbaikan, 

pengerjaan, dan pengujian;  

p). Barang yang telah di ekspor kemudian di impor kembali 

dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat di 

ekspor;  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 42 

q). Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan 

penjenisan jaringan.  

2). Keringanan bea masuk diberikan atas impor :  

a). Barang dan bahan untuk pembangunan dan 

pengembangan industri dalam rangka penanaman 

modal;  

b). Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;  

c). Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan 

pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;  

d). Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah 

pencemaran lingkungan;  

e). Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan 

industri pertanian, peternakan, atau perikanan;  

f). Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap 

yang telah mendapat izin;  

g). Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, 

kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena 

alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean 

dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;  

h). Barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah 

yang ditujukan untuk kepentingan umum; 

i). Barang untuk keperluan olahraga yang di impor oleh 

induk organisasi olah raga nasional;  
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j). Barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai 

dengan pinjaman dan atau hibah dari luar negeri;  

k). Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang 

pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor.  

3). Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau 

sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:  

a). Kelebihan pembayaran bea masuk, atau karena 

kesalahan tata usaha;  

b). Impor barang terhadap barang butir 1) dan butir 2);  

c). Impor barang yang diolah sebab tertentu harus di ekspor 

kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan 

pejabat bea dan cukai;  

d). Impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor 

untuk dipakai kedapatan dalam jumlah yang sebenarnya 

lebih kecil dari pada yang telah dibayar bea masuknya, 

cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas 

rendah; atau  

e). Kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan 

Pengadilan Pajak. 

 

2. Pajak Impor 

Pajak Impor merupakan elemen terakhir dari Landing Cost. 

Indonesia mengenakan 2 jenis pajak atas impor, yaitu: PPn Impor 

dan PPh Pasal 22. (www.Tarif pajak impor ppn & pph 22.com) 
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Rumus PPh pasal 22 = Total Pembelian X % tarif PPh pasal 22 

 

a. Pajak Impor = PPn Impor + PPh Pasal 22 

1). PPn Impor ialah merupakan pajak penjualan (sales tax) yang 

dipungut atas komoditi impor (ppn = pajak penjualan)  

2). PPh Pasal 22 ialah pajak yang dikenakan atas setiap barang 

impor oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai atau Bank 

Devisa. 

b. Tarif pajak penghasilan pasal 22 adalah : 

a. Untuk impor barang yang memiliki angka pengenal impor 

(API) : 2,5% 

b. Untuk impor barang yang tidak memiliki angka pengenal 

impor 7,5% 

 

 

 

 

Contoh Transaksi : 

PT. MAJU MUNDUR memiliki angka pengenal impor 

(API) melakukan impor atas barang dagang dengan nilai impor 

sebesar US $ 600.000, kurs pajak yang berlaku pada saat itu, 

US $ 1 = Rp. 10.000,-. Berapa Pph pasal 22 yang dikenakan 

dalam transaksi tersebut ? 

Hasil Perhitungan: 

Perhitungan nilai pembelian impor adalah: 

US $ 600.000 x Rp. 10.000,- = Rp. 6.000.000.000,- 
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Perhitungan besarnya pajak penghasilan pasal 22 adalah: 

Total pembelian  

Rp. 6.000.000.000 x Rp. 2,5% = Rp. 150.000.000,- 

Jadi PPh pasal 22 yang dikenakan adalah Rp. 150.000.000,- 

 

b. Langkah – langkah untuk mengetahui besarnya Bea Masuk, 

PPn impor dan PPh Pasal 22 Sebagai berikut: 

Pertama, harus ada Invoice pembelian barang yang 

menyebutkan value dari barang. Ini adalah sebagai dasar 

penentuan Nilai Pabean, dimana sesuai UU No.17 tahun 2006 

yang menyebutkan Nilai Pabean adalah Nilai Transaksi barang 

yang bersangkutan. 

Kedua, sebagai acuan pada BTBMI 2007 apakah jenis 

barang yang akan dikirim ke Indonesia masuk dalam kategori 

barang yang dikenakan Bea Masuk atau tidak. Kalo terkena 

berapa persen (dapat di lihat pada tabel BTBMI). Kalo 0% maka 

= Nilai Pabean x 0% = 0. 

(Contoh sebagian daftar barang yang ada didalam BTBMI dapat 

dilihat pada Lampiran Tugas Akhir ini) 

Ketiga, menurut peraturan P-05/BC/2006 pasal 6 

menyebutkan : 

Pasal 1  

Ayat (2) Barang Kiriman adalah barang, tidak termasuk 

dokumen surat menyurat, yang dikirim oleh pengirim tertentu di 
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luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri melalui 

PJT, yang beratnya tidak melebihi 100 (seratus) kilogram netto 

untuk setiap House AWB atau House B/L 

Pasal 6 

Ayat (1) Barang Kiriman yang nilainya tidak melebihi FOB USD 

50 (lima puluh dollar Amerika Serikat) diberikan pembebasan 

Bea Masuk dan PDRI. 

Ayat (2) Dalam hal nilai Barang Kiriman melebihi FOB USD 50 

(lima puluh dollar Amerika Serikat) maka atas kelebihan nilai 

tersebut dikenakan Bea Masuk dan PDRI. 

Ayat (3) Pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 22 impor dilakukan sesuai ketentuan di bidang 

perpajakan: 

1). Dalam hal Penerima Barang Kiriman memiliki Angka 

Pengenal Impor (API), dikenakan pungutan PPh sebesar 

2,5% dari nilai impor 

2). Dalam hal Penerima Barang Kiriman tidak memiliki API, 

dikenakan pungutan PPh sebesar 7,5% dari nilai impor 

Keterangan : Nilai Impor/Nilai Barang tidak termasuk 

Shipping & Handling (biaya pengiriman). 

 

H. Instansi –Instansi Yang Terkait Dalam Kegiatan Impor 

Dalam aktivitas pengurusan barang impor melibatkan instansi 

yang menunjang kelancaran kegiatan impor. Instansi ini memiliki 
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peranan yang penting dalam pengurusan dan pelaksanaan impor. 

Adapun beberapa instansi yang sering terlibat dalam memperlancar 

serta mendukung kegiatan impor antara lain : 

1. Instansi pemerintah 

Untuk mengetahui secara terperinci tugas-tugas 

instansi pemerintah terkait aktivitas pengurusan barang 

impor yang ada di pelabuhan, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Administrator pelabuhan  

Kantor administrator pelabuhan adalah milik 

organik di bidang keselamatan pelayaran di pelabuhan 

yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan 

dilingkungan departemen perhubungan. 

Menyelenggarakan fungsi antara lain: 

1). Pemilikan kegiatan lalu lintas angkutan laut 

yang meliputi kapal, penumpang, barang, dan 

hewan serta pemantauan pelaksanaan tarif 

angkutan laut 

2). Pemilikan terhadap pemenuhan syarat 

kelayakan kapal dan SIB (pengeluaran surat 

izin berlayar) 

3). Pencegahan dan penanggulangan serta 

pemadam kebakaran serta pemadaman 

kebakaran di perairan pelabuhan. 
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4). Pelaksanaan urusan kepegawaian keuangan , 

tata usaha dan rumah tangga, kantor 

administrator pelabuhan. 

b. Bea dan Cukai  

Sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 

10/1995 tetang kepabeanan, direktorat bea dan cukai 

yang berada dibawah departemen keuangan mengatur 

dan mengawasi kepabeanan di seluruh wilayah 

Indonesia. Jadi, secara umum tugas dan instansi bea dan 

cukai adalah mengenakan pajak cukai terhadap barang 

atau muatan yang masuk keluar daerah dimana 

pemerintah telah mengenakan kewajiban untuk 

membayar bea. 

Tugas Instansi bea cukai di pelabuhan: 

1). Mengadakan pemeriksaaan terhadap keluar 

atau masuknya barang di daerah bea dan 

cukai. 

2). Pemeriksaan barang terhadap barang-barang 

muatan di kapal maupun di gudang 

3). Menetapkan besarnya bea masuk sesuai tarif 

untuk jenis barang berdasarkan tarif yang 

ditetapkan pemerintah.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 49 

4). Mengawal barang yang belum  terkena bea 

masuk dari pelabuhan ke entreport atau 

sebaliknya. 

5). Mengawal barang dari kawasan pedalaman 

yang dinyatakan daerah bea cukai atau 

sebaliknya. 

c. Syahbandar  

Syahbandar adalah badan yang melaksanakan 

port cleareance, yaitu pemeriksaan surat-surat kapal agar 

kapal dapat keluar masuk pelabuhan. 

d. Imigrasi 

Direktorat imigrasi adalah badan yang berada 

dibawah departemen kehakiman. Tugas direktorat 

imigrasi di pelabuhan antara lain: 

1). Mengawasi keluar masuknya orang sesuai 

ketentuan dari keimigrasian  

2). Memeriksa penumpang dan awak kapal, dalam  

hal penumpang asing yang hendak masuk atau 

keluar daerah hukum Indonesia 

3). Memeriksa paspor penumpang asing apakah 

sudah memenuhi ketentuan  

4). Memeriksa paspor ABK 

5). Memeriksa immigration cleareance 

e. Dinas karantina dan dinas kesehatan 
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Sesuai dengan KM 26/1998, dinas karantina 

disatukan dengan dinas kesehatan. Adapaun tugas dinas 

karantina di pelabuhan adalah: 

1). Melakukan pelayanan kesehatan  

2). Memeriksa dan meneliti buku kesehatan, 

derating certificate, daftar awak kapal dan 

penumpang 

3). Memberikan health certificate dan health 

clearance. 

4). Mengawasi tumbuh-tumbuhan dan hewan yang 

dibawa keluar masuk pelabuhan melalui kapal. 

5). Bila perlu melakukan karantina. 

 

 

f. Keamanan dan ketertiban 

KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) 

merupakan penjaga keamanan perairan pelabuhan dan 

pantai sekitarnya. Polisi yang bertugas di pelabuhan 

adalah polisi khusus yang dinamakan KP3 ( Kesatuan 

Penjaga dan Pengamanan Pelabuhan) 

g. Sucofindo 

Sucofindo (Superintending Company Indonesia) 

merupan bagian dari Departemen Perdagangan yang 
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bertugas menilai mutu, harga, dan jumlah harga dari 

muatan yang keluar atau masuk Indonesia. 

Disamping itu, Sucofindo juga bertindak sebagai 

lembaga penelitian pemerintah mengenai jumlah dan 

mutu dari muatan. Badan ini berhak mengeluarkan 

sertifikat – sertifikat yang diperlukan. 

 

2. Perusahaan swasta  

Selain instansi pemerintah, di pelabuhan pada 

umumnya tedapat pula instansi swasta yang melakukan 

kegiatan di pelabuhan, Perusahaan swasta adalah Hukum 

Indonesia yang melaksanakan jasa kepelabuhan berkaitan 

dengan lalu lintas kapal, Penumpang dan barang. 

Adapun beberapa instansi swasta yang terkait dengan 

kegiatan jasa kepabeanan adalah sbb: 

a. Perusahaan Pelayaran 

Perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang 

mengoperasikan kapal – kapal, baik milik sendiri 

maupun sewa (Charter). 

b. PBM ( Perusahaan  Bongkar Muat) 

Perusahaan bongkar muat adalah perusahaan yang 

bergerak dalam kegiatan bongkar dan muat peti 

kemas atau barang ke kapal. 

c. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) dan FF 
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EMKL dan FF adalah perusahaan yang menyediakan 

jasa pengurusan barang-barang di bea cukai, 

pelayaran dan angkutannya. 

d. Perusahaan Angkutan Bandar  

Perusahaan angkutan Bandar adalah perusahaan 

yang mengadakan angkutan barang dan manusia 

antara kapal dan daratan. 

e. Perusahaan Angkutan Darat  

Perusahaan angkutan darat adalah perusahaan 

angkutan barang-barang yang dibongkar atau muat 

dan daratan. 

f. Perbankan  

Perbankan adalah perusahaan yang mengadakan 

jasa perbankan untuk di pelabuhan, terutama 

transaksi ekspor atau impor barang. 

g. Surveyor 

Surveyor adalah perusahaan yang mensurvei mutu 

suatu keadaan barang atau kapal. 

h. Jasa Konsultan 

Jasa konsultan adalah memberi saran atau nasehat 

tentang suatu masalah berikut cara 

menyelesaikannya. 

i. Perusahaan Persewaan Peralatan 
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Perusahaan Persewaan Peralatan adalah perusahaan 

yang menyewakan peralatan bongkar atau muat dan 

transport. 

j. Pemasok 

Pemasok (Supplier) kapal adalah leveransier barang 

atau bahan makanan untuk keperluan kapal. 

Selain perusahaan yang telah disebutkan di atas, 

masih ada beberpa perusahaan swasta lain yang 

menyediakan jasa kepelabuhan terutama berkaitan dengan 

lalu-lintas kapal, penumpang dan barang. Perusahaan 

tersebut adalah: 

a. TKBM ( Koperasi Kerja Bongkar muat) 

Koperasi TKBM adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang penyediaan tenaga bongkar muat di 

pelabuhan. 

 

b. Perusahaan Tally   

Perusahaan Tally adalah perusahaan jasa yang 

bergerak di bidang penyediaan jasa perhitungan 

barang yang akan dibongkar atau dimuat di 

pelabuhan. 

 

I. Peranan Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 

”EMKL adalah usaha jasa perantara yang membantu pemilik 
barang mengurus pengiriman maupun penerimaan barang dengan 
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perusahaan pelayaran serta menyelesaikan pembayaran bea masuk 
barang impor maupun bea keluar untuk barang ekspor dengan bea 
cukai. (Amir MS,2003:193).” 

 
”EMKL adalah perusahaan yang badan usahanya secara 

khusus adalah dalam bidang EMKL dan harus memiliki keahlian 
dibidang: dokumen muatan dan kepabeanan, pelayaran dari pintu ke 
pintu (door to door service), dan pembukuan atas muatan barang. 
(Roselyne Hutabarat, 1992:147).” 

 
”EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang 

akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan 
yang berasal dari kapal. (Capt.R.P.Suyono,2001:251).” 

 
”Menurut Capt.R.P.Suyono (2001), EMKL juga dapat diartikan 

sebagai perusahaan jasa untuk pengurusan dokumen dan muatan 
yang akan diangkut atau diterima oleh pengirim atau penerima dari 
pelanggannya.” 

 
EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik untuk 

mengurus barangnya. Di pelabuhan muat, EMKL akan membantu 

pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran, mengurus 

dokumen dengan bea cukai dan instansi terkait lainnya, dan membawa 

barang dari gudang pemilik barang ke gudang di dalam pelabuhan.  

 

 

EMKL melaksanakan juga:  

1. Pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang 

dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah 

Negara ekspor, Negara transit, dan Negara impor.  

2. Melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

Letter of Credit, Bill of Lading, Delivery Order, dsb.  

3. Menyelesaikan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari 

kegiatan-kegiatan transportasi, penanganan muatan di 
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pelabuhan/gudang, pengurusan dokumentasi dan juga 

mencakup asuransi yang umumnya diperlukan oleh pemilik 

barang.   

Aktivitas EMKL secara menyeluruh antara lain:  

1. Memilih rute perjalanan barang  

2. Melaksanakan penerimaan barang  

3. Menyiapkan dokumen  

4. Melaksanakan transportasi barang ke pelabuhan, mengurus 

izin bea cukai, menyerahkan barang ke pemilik  

5. Membayar biaya-biaya handling  

6. Mendapatkan B/L dari pengangkut  

7. Mengurus asuransi transportasi  

8. Memonitor perjalanan barang sampai ke pihak penerima  

9. Melaksanakan penerimaan barang dari pengangkut  

10. Mengurus izin bea cukai  

11. Melaksanakan transportasi barang dari pelabuhan ke tempat 

penyimpanan atau gudang  

12. Melaksanakan penyerahan barang kepada pihak pemesan  

 

J. Prosedur Mengurus Kekurangan atau Klaim Kerusakan Barang 

Prosedur mengurus kekurangan atau klaim kerusakan barang 

adalah tahap yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang ingin 

mengajukan klaim kepada pengangkut dikarenakan terdapat 

kekurangan/kerusakan barang. Pihak yang dimaksud antara lain : 
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Consignee, Shipper, Perusahaan asuransi yang menanggung barang. 

Dengan memperhatikan prosedur yang ada, maka pihak-pihak tersebut 

akan lebih tahu kapan waktu mengajukan klaim, batas waktu 

pengajuan klaim, dasar pengajuan klaim dll. Untuk lebih jelasnya sbb 

(Capt.R.P.Suyono,2001:241) : 

1. Kekurangan dan Kerusakan Barang  

Salah satu tugas agen kapal adalah mengurus muatan 

kapal. Ada kemungkinan ketika barang diterima oleh consignee 

atau EMKL yang ditunjuk ternyata barang yang diterima terdapat 

kekurangan atau kerusakan sehingga consignee akan 

berhubungan dengan agen pelayaran untuk mengurus kekurangan 

atau mengajukan klaim kerusakan barang tersebut. Tata cara 

mengurus kekurangan atau kerusakan barang dan klaim: 

 

 

a. Bukti kekurangan barang  

Barang diserahkan oleh pihak gudang /PBM 

kepada consignee atau EMKL. Jumlah ataupun 

spesifikasinya harus sesuai dengan yang tertera dalam 

D/O. Apabila barang yang diserahkan ternyata kurang 

jumlahnya maka pihak gudang akan mengeluarkan “bukti 

kekurangan sementara”. Bukti kekurangan sementara 

diserahkan kepada agen pelayaran untuk diganti dengan 

bukti kekurangan (notice of shortage). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 57 

 

b. Bukti pendapat / bukti kerusakan 

Apabila barang yang harus diserahkan mengalami 

kerusakan, pihak penerima minta agar sebelum barang 

yang rusak diserahkan agar diadakan pemeriksaan 

bersama (joint survey) yang disaksikan oleh penerima, 

gudang dan pelayaran. Hasil joint survey dituangkan 

dalam joint survey report dan selanjutnya oleh agen 

pelayaran dibuat survey report. 

 

2. Klaim Barang 

Kehilangan atau kerusakan barang dalam pengangkutan di 

laut menimbulkan klaim terhadap pengangkut. Sesuai Hague-Visby 

Rules, pemberitahuan tentang hilang atu rusaknya barang harus 

dilakukan secara tertulis kepada pengangkut atau agennya di 

pelabuhan bongkar muat pada waktu: 

a. Sebelum atau pada saat barang diambil oleh penerima. 

b. Tiga hari setalah barang diambil, apabila kerusakan tidak 

tampak ketika dibongkar. 

Bila hal ini tidak dilakukan , maka barang yang diambil oleh 

penerima dianggap tidak ada kerusakannya. Pernyataan tertulis 

tidak diperlukan bila pada waktu penyerahan barang telah diadakan 

joint-survey. 
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a. Pihak-pihak yang dapat melakukan klaim barang 

adalah: 

1). Consignee seperti yang disebut dalam B/L. 

2). Shipper bila B/L belum di-endorse. 

3). Pihak lain yang telah diberi wewenang untuk menjadi 

pemilik B/L dengan cara di-endorse. 

4). Perusahaan asuransi yang menannggung barang, di 

mana shipper/consignee telah memindahkan haknya 

(subrogate) kepada perusahaan asuransi. 

b. Prosedur Pengajuan Klaim 

Untuk mengajukan klaim, sebaiknya dilakukan di 

tempat kejadian. Adapun prosedurnya adalah sebagai 

berikut: 

1). Pengaju klaim membicarakan dan melihat dengan 

pengangkut mengenai besarnya kerusakan atau 

kehilangan, dan sedapat mungkin ditempat kejadian. 

2). Jika belum mendapat kepuasan maka pengaju klaim 

dapat melaksanakan sesuai jalur hukum atau 

menunjuk arbitrator yang disepakati oleh kedua belah 

pihak. Dalam Bill of Lading biasanya ada klausul yang 

menyatakan bahwa pengadilan yang ada dalam suatu 

Negara berhak mengadili jika diperlukan. Pengadilan 

yang ditunjuk biasanya pengadilan tempat pemuatan 

barang atau tempat domisili pengangkut. 
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c. Batas waktu pengajuan klaim 

 Terdapat ketentuan batas waktu pengajuan klaim 

muatan, yaitu: 

1). Dalam waktu satu tahun setelah penyerahan 

barang, dalam hal klaim kerusakan. 

2). Dalam waktu setahun dimana barang seharusnya 

diserahkan, dalam hal klaim kehilangan. 

d. Dasar Pengajuan klaim 

Pengangkut bertanggung jawab untuk 

menyerahkan barang dalam jumlah dan kondisi sama 

seperti pada waktu diterima dari pengirim. Kerusakan dan 

kehilangan barang yang terjadi sejak barang diterima 

sampai dengan barang diserahkan menjadi tanggung 

jawab pengangkut. 

e. Jenis Klaim 

Klaim yang bisa diajukan kepada pengangkut 

adalah: 

1). Klaim kerusakan yang merupakan tuntutan ganti rugi 

karena barang diserahkan dalam keadaan rusak 

(damaged cargo). 

2). Klaim kekurangan yang merupakan tuntutan ganti rugi 

atas tidak diserahkannya sejumlah barang 

(except/short delivery) 
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Hal-hal lain seperti kelambatan penyerahan 

barang tidak dapat dituntut dari pengangkut. 

f. Dokumen pendukung klaim 

Untuk mengajukan klaim, pengaju klaim (claimant) 

harus menyertakan dokumen pendukung. Dokumen 

pendukung yang penting tersebut antara lain : 

1). Bukti kekurangan atau kerusakan 

2). Copy B/L 

3). Packing list 

4). Invoice pembelian barang 

5). Polis asuransi 

6). Surat tuntutan yang menyebutkan besarnya 

tuntutan. 

 

g. Penelitian klaim 

Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh pengaju 

klaim, pengangkut akan mengambil langkah-langkah 

berikut. 

1). menyelidiki kebenaran adanya kerusakan atu 

kehilangan barang dengan memperhatikan 

bukti kerusakan/bukti kekurangan. 

2). Menyelidiki di mana terjadinya 

kerusakan/kehilangan barang. Apakah terjadi 
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selama barang berada dalam penguasaan 

pengangkut? 

3). Apakah kerusakan/kehilangan barang terjadi 

sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian 

pengangkut atau pihak lain?  

4). Apakah kerusakan/kehilangan terjadi 

disebabkan oleh hal-hal yang berda diluar 

kekuasaan pengangkut seperti force majeure, 

kesalahan pemilik barang, kelemahan 

pengemasan (packing), kerusakan yang 

disebabkan oleh sifat barang itu sendiri? 

h. Force majeur 

Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab 

kerusakan atau kehilangan barang jika kerusakan atau 

kehilangan tersebut merupakan akibat dari kejadian di 

luar control manusia (force majeure). Kejadian yan 

termasuk force majeure adalah gempa bumi, bencana 

alam, peperangan, huru hara, kebakaran, pemogokan, 

larangan kerja, penyitaan oleh pemerintah dan kebijakan 

pemerintah. 

i. Nilai Klaim 

Besarnya kerugian yang diderita oleh pemilik 

barang sesuai dengan harga barang yang rusak/hilang. 
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Harga barang adalah harga jual barang di tempat tujuan 

pada waktu barang diserahkan. 

1). Berdasarkan maximum liability pengangkut 

sebagaimana diatur dalam KUHD atau 

konvensi internasional. 

2). Berdarkan saran dari protection & Indemnity 

Club (P&I Club). 

3). Berdasarkan pertimbangan komersial dalam 

rangka memelihara pelanggan tertentu 

(ex.gratia payment).  

j. Penyelesaian klaim 

Apabila pengaju klaim tidak dapat menerima 

jumlah yang ditetapkan, perlu diadakan negosiasi untuk 

mendapat compromised settlement. Untuk mencegah 

waktu klaim yang maksimum satu tahun, claimant 

mengajukan perpanjangan waktu kepengangkut. 

Biasanya pengangkut akan memberikan perpanjangan 

waktu dari satu sampai tiga bulan. Apabila terdapat 

kesepakatan, maka langkah selanjutnya adalah claimant 

mendatangi claim release yang isinya merupakan 

penyelesaian akhir dan apabila timbul klaim dari pihak 

lain untuk hal yang sama, akan menjadi tanggung jawab 

claimant. Setelah claim release dikeluarkan, kemudian 
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ditandatangani dan dikembalikan kepada pengangkut, 

klaim dapat dibayarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya PT. Djakarta Lloyd (Persero) 
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PT. Djakarta Lloyd (Persero) adalah sebuah perusahaan 

pelayaran niaga pertama terbesar yang dimiliki Negara. 

Kelahirannya berasal dari tekad dan semangat kejuangan 

pendirinya yaitu pejuang perang kemerdekaan dari Angkatan Laut 

Republik Indonesia.  

Pada tanggal 18 Agustus 1950, Berdiri di Jakarta sebagai 

Perusahaan Pelayaran Samudera Nasional pertama dengan nama 

Namlore venoschap (N. V.) Djakarta Llloyd, dan mengoperasikan 2 

(dua) buah kapal uap, masing – masing SS ”Djatinegara” dan SS 

”Djakarta Lloyd”. N. V Djakarta Lloyd  mempunyai identitas sebagai 

berikut : 

Nama   : N.V DJAKARTA LLOYD 

Akte No. : 83 Agustus 1950 

Notaris : Raden Kadiman 

Disahkan dengan ketetapan Mentri Kehakiman sesuai Surat 

Penetapan Nomor : J.A. 5/50/15 tanggal 20 Desember 1950. Dan 

sebagai pimpinan yang pertama dari N. V Djakarta Lloyd adalah: 

Direktur Utama : Darwis djamin 

Direktur  : Mr. R.S. Budhiyarto Martoatmodjo 

Dengan kantor pertama di Jalan Pintu Besar Utama No. 18 

Jakarta Kota.  

Pada tahun 1961, Berubah status dari Namlore Venoschap 

(N. V) Djakatra Lloyd menjadi Perusahaan Negara (PN) Djakarta 

Lloyd. Di tahun 1970, Berkembang pesat sampai tahun 1970, P. N. 
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Djakarta Lloyd memgoperasikan 22  kapal ke seluruh penjuru 

dunia. Kemudian pada tahun 1974, Berubah status dari bentuk 

Perusahaan negara (P. N) menjadi bentuk PT. (Persero) sebagai 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

Pada tahun 1980-1983, Sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan mengenai penarikan kembali kapal-kapal tua 

(telah berumur 25 tahun keatas), kapal-kapal PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) kemudian ditarik / di scrap dan diremajakan oleh 

pemerintah sehingga PT. Djakarta Lloyd (Persero) memperoleh 8 

(delapan) kapal baru; 3 (tiga) kapal Full Container dan 5 (lima) 

kapal semi container.  

Di tahun 1996, PT. Djakarta lloyyd (Persero) hanya 

mengoperasikan 6 buah kapal. Setelah tahun 1990, terdapat 8 unit 

kapal yang dipandang tidak ekonomis lagi dan pada tahun 1995, 2 

unit kapal semi-container dijual. Sebagai akibatnya, pada tahun 

1996, perusahaan mengoperasikan 6 unit kapal saja. Kemudian 

sekitar tahun 1997-1998, menambah 9 unit kapal baru.Dengan 

bantuan pemerintah, sejak akhir tahun 1998, PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) menerima 9 unit kapal baru tipe Caraka Jaya Niaga III 

dengan kapasitas masing-masing 208 TEUS; melayani antar pulau 

dan jalur dekat samudra.  

Tahun 1999 – 2000, memperoleh tambahan 5 unit kapal 

baru tipe Palwo Buwono. Terdiri 2 unit, masing-masing 

berkapasitas 1600 TEUS dan 3 unit, masing-masing berkapasitas 
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400 TEUS. Guna memenuhi permintaan pasar, PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Menetapkan Standar Kualitas ISO 9000 / TQM  dan 

Sistem Manajemen Keselamatan.Dalam hal ini, PT. Djakarta Lloyd 

menerima sertifikasi ISO 9002 dan SMC tahun 2000. 

Untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan pelayaran 

baik domestik maupun ekspor-impor PT. Djakarta Lloyd juga 

mempunyai Kantor Cabang di Indonesia dan Perwakilan / Agen 

Luar Negri yang khusus melayani muatan ekspor-impor, dan semua 

mempunyai tugas tersendiri. Misalnya, PT. Djakarta Lloyd selain 

sebagai perusahaan cabang pelayaran di Semarang,  juga 

merangkap menjalankan usaha sendiri sebagai EMKL (Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut). 

 

 

2. Visi dan Misi PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Visi PT. Djakarta Lloyd (Persero) adalah Menuju kepada 

perusahaan pelayaran samudera yang sehat secara operasional 

dan finansial, serta menjadi operator pelayaran yang handal di 

tingkat nasional, regional, dan internasional. 

Misi PT. Djakarta Lloyd (Persero) melaksanakan dan 

menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi 

dan pembangunan pada umumnya, dan di bidang angkutan laut 
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pada khususnya. Menjadi perusahaan yang kuat dan mampu 

memberikan kontribusi kepada pendapatan negara. 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang juga 

memegang visi dan misi yang sama, tetapi ditambah juga dengan 

membantu pelaksanaan ekspor-impor dalam pengadaan angkutan 

melalui darat laut maupun udara yang berperan sebagai Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut (EMKL). 

 

3. Letak dan Kedudukan PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) memiliki 17 (tujuh belas) Kantor 

Cabang di Indonesia dan 20 (dua puluh) Kantor Perwakilan dan 

Agen di Luar Negri yang khusus melayani muatan ekspor – impor. 

Letak dan kedudukan perusahaan adalah faktor pendukung 

terpenting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tempat yang 

strategis memberi kemudahan bagi perusahaan dalam 

menjalankan aktifitasnya. PT. Djakarta Lloyd Cabang Semarang 

mempunyai alamat sebagai berikut: 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 

Jl. Mpu Tantular No. 3 Semarang 1056 

Telp. (024) 3540864, 3540702, 3517351 

Telex 22420 DLSM IA 

Fax. (024) 3540701 
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Pemilihan tata letak dan kedudukan PT. Djakarta Lloyd 

Cabang Semarang ditentukan dengan melihat berbagai aspek 

diantaranya : 

a. Kedudukan perusahaan terletak ditengah kota yang 

mudah dijangkau. 

b. Aspek kedekatan dengan pusat pemerintahan, pusat 

perekonomian, dan pusat perindustrian yang ada di 

wilayah kota Semarang. 

c. Mudah dijangkau masyarakat. Penentuan lokasi 

perusahaan yang tepat dapat mendukung perusahaan 

dalam pelaksanan operasionalnya sehingga dapat 

berjalan dengan lancar. 

 

4. Struktur Organisasi PT. Djakarta Lloyd Cabang Semarang 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang menganut 

sistem stuktur organisasi bentuk lini, yaitu suatu bentuk organisasi 

yang didalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan 

langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Mengingat 

PT. Djakarta Lloyd Cabang semarang mempunyai sedikit pegawai 

dan tata kerja merupakan hasil perintah yang langsung dari pusat. 

 

STRUKTUR ORGANISASI 
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Gambar : III.1 
Struktur Organisasi 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 
Sumber : PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 2008 

 

Tugas dari masing – masing bagian sebagai berikut : 

Tugas dan Fungsi 

a. Tugas Pokok Cabang 

1). Mewakili dan melindungi perusahaan dalam daerah masing 

masing. 

2). Mewakili dan membantu kantor pusat dalam melayani kapal. 

3). Bertindak sebagai agen dalam melayani kapal-kapal 

keagenan. 

b. Bidang Pemasaran (Marketing) 

KEPALA CABANG 

BAGIAN KEUANGAN & 
ADMINISTRASI 

STAF BAGIAN KEUANGAN 
& AKUNTANSI 

STAF BAGIAN 
PERSONALIA & UMUM 

BAGIAN TRAFFIC & 
MARKETING 

STAF OPERASI 
 

STAF CANVASSER 

UNIT EMKL 
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1). Melaksanakan pengisian dan penjualan ruangan kapal, baik 

kapal armada maupun kapal keagenan sesuai dengan space 

allotment yang diberikan oleh kantor pusat untuk kapal 

armada, dan oleh principal dalam hal ini FAD (Foreign 

Agency Department) untuk kapal keagenan. 

2). Melakukan cargo canvassing dalam daerah lingkungannya 

dengan memperhatikan garis-garis petunjuk yang diberikan 

oleh kantor pusat. 

3). Melaksanakan fungsi pemasaran, seperti: 

a). Penelitian dan analisis pasar 

b). Intelejensi informasi pasar 

c). Pengkajian pelanggan 

d). Laporan pemasaran 

4). Memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada pemilik muatan, 

baik pelayanan sebelum penjualan ataupun purnajual. 

 

c. Bidang Muatan (Traffic) 

1). Atas nama principal/kantor pusat menerima muatan untuk 

dikapalkan. 
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2). Melaksanakan booking muatan dan menyampaikan 

laporan pembukuan muatan ke kantor pusat. 

3). Mempersiapkan loading list dan menyampaikan kepada 

kapal dan usaha bongkar muat. 

4). Mempersiapkan dokumen muatan seperti, mate’s receipt, 

B/L dan manifest. 

5). Menandatangani B/L atas nama principal 

6). Memonitor, mengawasi dan kalau perlu memberi petunjuk 

atau teguran atas pelaksanaan bongkar atau muat supaya 

dapat dicapai quick dispatch dan proper cargo handling. 

7). Mengadakan tindakan preventif untuk timbulnya kerusakan 

atau kehilangan barang. 

8). Ikut mengatur penyerahan barang kepada consignee 

melalui penukaran B/L dengan DO (biaya) OPP/OPT, sewa 

gudang dan lain-lain. 

9).    Menyelsaikan klaim yang diterima dalam batas-batas 

wewenang yang digariskan oleh kantor pusat. 

 

d. Bidang Petikemas (Container) 

1).   Melaksanakan fungsi local control dan container tracking. 
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2). Melaksanakan monitoring container sejak dibongkar sampai 

dimuat kembali yang mencakup pemantauan atas 

pembongkaran, haulage, stripping, positioning, MT 

container, stuffing dan pemuatan. 

3). Mengawasi dan ikut aktif dalam peningkatan pemanfaatan 

petikemas. 

4).   Melaksanakan container inventory untuk daerahnya. 

5). Melaporkan setiap gerakan petikemas sesuai dengan 

petunjuk prinsipal masing-masing. 

e. Bidang Keuangan 

1). Melaksanakan freight collection dan mengadakan 

administrasi freight yang baik sesuai dengan petunjuk kantor 

pusat. 

2). Melaksanakan pembayaran biaya pelabuhan dan biaya 

kapal lainnya atas perintah kantor pusat. 

3). Penerimaan dan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan 

inprest fund system 

4). Melaksanakan verifikasi atas nota disbursement yang 

diterima dan menyampaikan nota biaya tersebut ke kantor 

pusat sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh kantor 

pusat. 

5). Menyusun anggaran overhead cabang dan anggaran arus 

kas serta mengatur penyediaan dana dan pembayarannya. 
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6). Menyampaikan laporan biaya overhead ke kantor pusat 

disertai dengan bukti pengeluarannya. Cabang tidak 

menyelenggarakan pembukuan sendiri, semuanya 

dibukukan di kantor pusat. 

 

5. Ruang Lingkup Kegiatan PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang 

Ruang lingkup kegiatan PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang sebagai EMKL dalam kegiatan impor antara lain 

: 

a. Menyiapkan dokumen – dokumen impor 

b. Mengurus izin bea cukai  

c. Membayar bea masuk dan pajak impor 

d. Melaksanakan penerimaan barang 

e. Melaksanakan penyerahan barang kepada pihak 

pemesan (importer) 

 

6. Budaya Kerja PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 

a. Profesionalisme 

b. Kerja Keras dan Produktif 

c. Taat Azas Keterbukaan  

d. Taat Azas Kebersamaan  

e. Taat Azas Tanggung jawab 

f. Berlandaskan Iman dan Taqwa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 74 

Dengan menjunjung tinggi kerja sama tim yang baik salah 

satunya dengan ketepatan waktu dan ketelitian tiap anggota tim 

dalam melakukan tugasnya masing-masing. Semua itu tercermin 

dalam jam kerja yang diterapkan PT. Djakarta Lloyd yaitu sebagai 

berikut: 

 
Tabel : III.1 

Jam kerja PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Marketing PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 

 Pemasaran juga menjadi faktor yang sangat menentukan 

sebab adanya perluasan daerah pemasaran yang lebih banyak, 

maka perusahaan akan dapat melakukan penjualan dengan efektif. 

Cara marketing yang dilakukan oleh PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang ada beberapa cara, antara lain secara langsung 

yaitu mendatangi suatu perusahaan ekspor dan menjelaskan 

tentang jenis-jenis alat pengangkut dan kapasitasnya, serta 

perincian harga yang akan ditawarkan kepada calon pengguna jasa 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 09.00-04.00 12.00-13.00 

Selasa 09.00-04.00 12.00-13.00 

Rabu 09.00-04.00 12.00-13.00 

Kamis 09.00-04.00 12.00-13.00 

Jumat 09.00-04.00 12.00-13.00 
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(shipper), sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui web-site : 

www.dloyd.co.id atau email : smg@dlloyd.co.id (PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang semarang). 

 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor Di PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang. 

a. PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang selaku 

PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan)/EMKL 

yang diberi hak untuk mengurus kegiatan impor oleh 

importir menyiapkan dan menyerahkan Pemberitahuan 

Pabean sebagai berikut: 

1). PIB ( Pemberitahuan Impor Barang ). 

2). Bill of Lading ( B/L ) untuk barang yang diangkut dengan 

kapal laut. 

3). Air Way Bill ( AWB ) untuk barang yang diangkut dengan 

pesawat udara. 

4). Packing List. 

5). Invoice 

6). Polis Asuransi ( Insurance) 

7). Bukti pembayaran Bea Masuk, Cukai, PPN, PPnBM, PPH 

Pasal 22. 
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8). Surat –surat keputusan untuk barang – barang impor yang 

mendapatkan fasilitas ( BKPM, Impor barang : Pertamina 

Golongan I dan II , Bapeksta dll ).  

PPJK yang secara resmi telah disetujui pihak Bea dan 

Cukai untuk melaksanakan jasa tersebut diberi nomor pokok 

dengan surat keputusan oleh kepala kantor inspeksi Bea dan 

Cukai. 

 

b. Penerbitan Delivery Order (DO) oleh Perusahaan Pelayaran 

PT. Djakarta Lloyd  memberikan Bill of Lading asli untuk 

ditukar dengan D/O ke perusahaan pelayaran, bisa ke PT. 

Djakarta Lloyd sendiri, karena selain sebagai EMKL PT. 

Djakarta Lloyd adalah perusahaan pelayaran. Penukaran D/O 

selain dengan B/L asli dapat juga dilakukan tanpa B/L asli tetapi 

dengan menyerahkan jaminan kepada pelayaran dengan 

alternatif jaminan pribadi, jaminan perusahaaan, atau jaminan 

bank. 

Syarat – syarat mendapat D/O dengan menukar B/L asli : 

1). Bayar THC dengan Dolar (USD) 

2). Bayar Dokumen Fee 

3). Bayar D/O Fee 

4). Bayar Washing / Cleaning Container 

5). Bayar Jaminan Container 
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Semua persyaratan di bayar ke Kas Pelayaran, 

setelah semua pembayaran selesai dengan D/O ini barang 

dapat dikeluarkan dari pelabuhan / container yard pelayaran. 

Syarat – syarat Penebusan D/O tanpa B/L asli: 

Dalam hal B/L asli belum diterima sedangkan 

consignee ingin segera menerima barangnya, D/O dapat 

dikeluarkan setelah consignee menyerahkan jaminan 

kepada pelayaran dengan alternatif jaminan pribadi, jaminan 

perusahaan, dan jaminan bank. 

1). Jaminan Pribadi 

Jaminan pribadi dapat diterima untuk Recta B/L. 

Jaminan diberikan oleh pihak yang namanya sebagai 

penerima, dibuktikan dengan bukti identitas diri yang 

diharuskan. 

2). Jaminan Perusahaan 

Jaminan perusahaan diberikan oleh perusahaan 

yang namanya tercantum sebagai penerima atau dalam 

to Order of Bank B/L tercantum sebagai notify address. 

Company guarantee dapat diterima hanya apabila 

perusahaan yang memberikan jaminan sudah diketahui 

dengan baik bonafiditas dan kredibilitas. 

3). Jaminan bank 

Jaminan bank adalah jaminan yang diberikan oleh 

bank yang namanya tercantum sebagai pihak yang akan 
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memberikan order penyerahan barang (to Order of 

Bank). Dalam jaminan yang diberikan oleh bank terdapat 

beberapa kemungkinan: 

a). Bank memberikan jaminan kepada pelayaran 

untuk menyerahkan B/L asli setelah dokumen 

tersebut diterima oleh bank. Jaminan seperti ini 

dapat diterima untuk barang pemerintah dan 

jaminan diberikan oleh pihak bank pemerintah. 

b). Bank memperkuat jaminan yang diberikan 

consignee yang isinya menyatakan bahwa 

shipment bersangkutan benar diimpor melalui 

bank tersebut dan bank berjanji untuk 

menyerahkan B/L asli setelah dokumen 

tersebut diterima oleh bank. 

c). Bank mengambil alih tanggung jawab 

consignee, seperti dijanjikan oleh consignee, 

yaitu : 

d). Bank akan memberikan ganti rugi seperti yang 

dijanjikan oleh consignee apabila terjadi 

kesalahan dalam penyerahan barang. 

Besarnya ganti rugi disebutkan dalam surat 

jaminan. 

e). Bank juga berjanji untuk menyerahkan B/L asli 

setelah dokumen tersebut diterima oleh bank. 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam surat jaminan bank 

adalah tanggal berlakunya surat jaminan tersebut. Klaim yang 

terjadi karena kesalahan penyerahan barang hanya dapat 

diajukan selama jangka waktu surat jaminan tersebut masih 

berlaku. 

 

c. Penyelesaian Pembayaran Bea Masuk & Pajak Impor 

Importir / PT. Djakarta lloyd sebagai EMKL mendatangi 

pihak Bank (Bank Bea Cukai) atau Bank Devisa untuk 

menyelesaikan pembayaran bea-bea dari impor seperti Bea 

Masuk dan Pajak Impor, pedoman yang digunakan adalah Jenis 

Komoditi & COO.  

 

d. Proses PIB ( Pemberitahuan Impor Barang ) 

Pihak Bea dan Cukai harus diberitahu akan adanya 

barang yang di impor sebelum kapal yang mengangkut barang 

impor tiba. PT. Djakarta Lloyd (PPJK) menerima shipping 

document dari importir, kemudian meng-input data barang impor 

kedalam komputer dalam format PIB (Pemberitahuan Impor 

Barang) secara lengkap dan benar termasuk pencantuman atau 

pengisian nomor surat izin impor atau surat keputusan 

pemberian fasilitas kepabeanan jika ada. 

PIB di Link ke systim electronic data inter-change (EDI) 

dari kantor Bea Dan Cukai setempat untuk diteliti. Dalam Proses 
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PIB harus diketahui barangnya karena akan mempengaruhi 

Tarif Pajak, Bea masuk dan untuk mengetahui HS. Dokumen 

yang harus di lampirkan dalam PIB adalah: 

1). SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan ), NPWP 

(Nomor Pokok Wajib Pajak), API (Angka Pengenal 

Impor)  

2). Packing list, Invoice, Bill of Lading/Air Way Bill, 

Insurance untuk barang.yang diimpor. 

3). Surat Kuasa dari pihak importir menguasakan kepada 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 

 

e. Proses di Kantor Dirjend Bea dan Cukai 

Dokumen PIB yang direkam sebagai input di dalam 

komputer di Kantor Dirjend Bea dan Cukai diteliti oleh Pejabat 

Fungsionaris Pemeriksa Dokumen I (PFPD I), yaitu Pejabat 

Pemeriksa Persyaratan Impor. Sementara barang impor telah 

tiba dan disimpan di dalam gudang pelabuhan atau di tempat 

penumpukan peti kemas bila barang dikemas dalam peti kemas. 

 

f. Keputusan PIB dari Bea dan Cukai 

Pihak Bea dan Cukai kemudian merespon kepihak PT. 

Djakarta Lloyd atas pengiriman PIB. PFPD I yang memutuskan 

menerima atau menolak dokumen. Apabila pengisian data 

dalam PIB  tidak sesuai ketentuan peraturan maka dokumen 
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PIB DITOLAK, dapat diajukan kembali / mungkin tidak dapat 

karena mungkin barang larangan.  

Apabila pengisian data dalam PIB sesuai dengan 

ketentuan peraturan maka dokumen PIB DITERIMA, maka akan 

terjadi penjaluran atas barang impor.  

PIB Diterima maka semua dokumen yang dipersyaratkan 

dan sudah termasuk bukti pembayaran bea-bea dari impor 

dibawa / diserahkan ke Bea Cukai, disertai Cetakan dari PIB 

yang telah disetujui Bea dan Cukai dibawa untuk Fiat hanggar. 

  

g. Proses Penjaluran Barang Impor 

 Apabila masuk dalam kategori jalur; 

Hijau : maka akan dilakukan pemeriksaan dokumen 

saja, dan mendapat SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran 

Barang). 

Merah : maka akan dilakukan pemeriksaan Fisik dan 

Dokumen Barang.  dan mendapat SPB (Surat Pemeriksaan 

Barang), pemeriksaan bisa secara randum (acak) atau 

berdasarkan NI (nota informasi). Selain pemeriksaan fisik 

secara visual dapat juga dengan Hi-Co Scan atau dengan X-

Ray container. 

Laporan hasil pemeriksaan diteruskan ke PFPD II untuk 

diteliti dan dianalisis. Apabila sesuai ketentuan, SPPB segera 

diterbitkan, bila terjadi pelanggaran, akan dikenakan denda 
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lewat Nota Pembayaran. Setelah denda dibayar dan Pejabat 

Bidang Pengawasan Bea Cukai telah menyetujui barulah SPPB 

diterbitkan. 

Apabila tidak sesuai ketentuan, importir/PT. Djakarta 

Lloyd diberi Nota Pembetulan (NP). Bila kelebihan bayar bea 

masuk: diberikan SPPB + NP dan kelebihan bayar dapat 

direstitusi. Bila kekurangan bayar bea masuk NP dan importir 

harus menyelesaikan kekurangan pembayaran, baru SPPB 

diterbitkan. 

Setelah barang diperiksa dan sudah sesuai, kemudian 

pada SPB di tulis bahwa barang sesuai, maka akan terbit SPPB 

yang belum di Fiat, dan selanjutnya dibawa ke Gate Out (Fiat) 

hanggar impor, berupa tanda tangan dan cap Bea Cukai. Dalam 

mengajukan SPPB dilampiri dengan Delivery Order (D/O), Surat 

Jalan, Job Order. 

 

h. Mengurus Job Order/Job Slip  

Dengan mendatangi TPKS/bagian pelayanan impor 

dengan melampirkan Bukti pembayaran: 

1) Warkat Dana, warkat dana dibayar sesuai barang 

keluar dari kapal datang tanggal...., sampai keluar 

barang tanggal.... 

2) Copy SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran 

Barang) belum di fiat, 
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3) D/O Asli,  

4) PLAB ( Pemberitahuan Lalu Lintas Barang ) 

 

i. Fiat SPPB oleh Bea Cukai 

SPPB dibawa ke bea cukai pintu impor untuk di fiat 

kemudian RELEASE Barang impor bisa keluar dari daerah 

pabean setelah SPBB ditunjukan pada petugas gate out (Bea 

Cukai pintu). 

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Impor 

Pada PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang  

Dalam pelaksanaan kegiatan pengurusan barang impor oleh 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang tentunya tidak 

terlepas dari faktor – faktor yang menghambat, sehingga 

kelancaran pengurusan barang impor tersebut kurang efektif dan 

efisien. Adapun faktor yang menghambat antara lain: 

a. Kendala teknis yaitu telah diterapkanya prosedur 

baru dengan Sistem EDI (Electronic Data Interchage) 

dalam proses PIB. 

Dengan adanya ketentuan prosedur baru yaitu 

dengan sistem EDI akan lebih menguntungkan dari pada 

menggunakan prosedur lama yang dilakukan secara 

manual. Namun tidak menutup kemungkinan sistem EDI 

juga mempunyai kendala yang disebabkan karena 

perhitungan bea masuk dan pajak impor dilakukan oleh 
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importir sendiri (self Assesment) perhitungannya 

berdasarkan atas nilai transaksi dan perhitungan tersebut 

harus benar, kendala yang timbul adalah importir belum 

membayar Bea masuk dan pajak impor, importir salah 

didalam pengisian maka bisa terjadi PIB tersebut ditolak 

oleh bea cukai, sehingga PIB tidak bisa diterbitkan dan ini 

akan mengakibatkan keterlambatan pengurusan 

dokumen dan pengeluaran barang impor dan proses 

selanjutnya dibuat nota pembetulan disamping itu apabila 

windows komputer mengalami masalah dan 

mengakibatkan software ini rusak PT. EDI tidak akan 

bertanggung jawab dan harus dibawa lagi ke Bea Cukai 

untuk di instal lagi ke PT. EDI, selain itu juga kurangnya 

informasi dari PT. EDI terutama pada saat proses 

perbaikan sistem EDI ini, karena dapat menghambat 

jaringan on-line. 

b. Kendala non teknis yaitu: 

1) Ketidaksesuaian barang impor dengan dokumen 

impor. 

Ketidaksesuaian barang impor dengan 

dokumennya sering terjadi apabila barang impor 

sampai dipelabuhan importir sehingga mengakibatkan 

keterlambatan didalam penerimaan barang impor, hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut 
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antara lain karena kesalahan eksportir itu sendiri 

kurang teliti didalam pengepakan, penulisan rincian 

barang dalam dokumen, faktor lain mungkin 

disebabkan barang hilang atau rusak dalam 

perjalanan karena pencurian, force majeur dll. 

Apabila terjadi Ketidaksesuaian Barang Impor 

dengan Dokumen-dokumen impor, maka akan 

menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup 

banyak. Bahkan untuk mengurusnya kembali harus 

mendatangkan dari pihak eksportir.  

2) Penagihan Biaya Repair Container 

Kasusnya adalah kerusakan container saat 

diserahkan kepada depot container, setelah container 

di-stripping di gudang importir. Masalah Repair 

Container tersebut, dalam prakteknya sulit ditangani 

dan diselesaikan secara tuntas, Karena dalam 

pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, sehingga 

persoalan repair container terlihat rumit. Pihak yang 

terlibat dalam tanggung jawab ini adalah EMKL/PT. 

Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang, PT. 

Terminal Peti Kemas Semarang, Perusahaan 

angkutan (yang ditunjuk EMKL), Importir, Depot 

Container, Perusahaan Pelayaran selaku pemilik 

Container. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas mengenai Tata 

Laksana Impor pada PT. Djakarta Lloyd (Persero)  Cabang Semarang 

sebagai EMKL maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tata Laksana Impor Barang Di PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang : 

a. Proses Dokumentasi  

 PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang selaku 

EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) Menyiapkan dokumen-

dokumen impor sampai dengan clearance documenct. Seperti 

B/L, PIB,  dll. 
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b. Penerbitan Delivery Order (DO) oleh Perusahaan 

Pelayaran 

 PT. Djakarta Lloyd  memberikan Bill of Lading asli untuk 

ditukar dengan D/O ke perusahaan pelayaran yang ditunjuk, 

bisa ke PT. Djakarta Lloyd sendiri, karena selain sebagai 

EMKL PT. Djakarta Lloyd adalah perusahaan pelayaran. 

 

 

c. Penyelesaian Pembayaran Bea Masuk & Pajak Impor  

 Importir/PT. Djakarta lloyd sebagai EMKL mendatangi 

pihak Bank (Bank Bea Cukai) / Bank Devisa untuk 

menyelesaikan pembayaran bea-bea dari impor. 

d. Proses Pemberitahuan Impor Barang (PIB) 

Berdasarkan Shipping documencts, PPJK meng-input 

data dalam format PIB. PIB di link ke sistem electronic data 

interchange (EDI) dari Bea dan Cukai untuk diteliti. 

Dokumen yang harus dilampirkan dalam PIB adalah: 

1. SIUP ( Surat Ijin Usaha Perdagangan ), NPWP (Nomor 

Pokok Wajib Pajak), API (Angka Pengenal Impor)  

2. Packing list, Invoice, Bill of Lading/Air Way Bill, Insurance 

untuk barang.yang diimpor. 

3. Surat Kuasa dari pihak importir menguasakan kepada 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Semarang. 

e. Proses Dikantor dirjend Bea dan Cukai 
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 Dokumen PIB diteliti oleh Pejabat Fungsionaris 

Pemeriksa Dokumen I (PFPD I), yaitu Pejabat  Pemeriksa 

Persyaratan Impor. 

f. Keputusan PIB dari Bea dan Cukai 

 PIB DITOLAK, dapat diajukan kembali/mungkin tidak 

dapat karena mungkin barang larangan. PIB DITERIMA, maka 

akan terjadi penjaluran atas barang impor.  

 

g. Proses penjaluran barang Impor 

 Hijau, maka akan dilakukan pemeriksaan dokumen saja, 

dan mendapat SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran 

Barang). Merah, maka akan dilakukan pemeriksaan Fisik dan 

Dokumen Barang baru terbit SPPB. Prioritas, Tidak 

dilaksanakan pemeriksaan pabean sebagai mana yang 

dilakukan terhadap jalur merah dan hijau, tetapi harus dengan 

mengajukan permohonan sebagai importir jalur prioritas. 

h. Mengurus Job Order/Job Slip  

 Mencari Job order ke bagian pelayanan impor dengan 

melampirkan Bukti pembayaran: 

1) Warkat Dana, warkat dana dibayar sesuai barang keluar 

dari kapal datang tanggal...., sampai keluar barang 

tanggal.... 

2) Copy SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) 

belum di fiat, 
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3) D/O Asli,  

4) PLAB ( Pemberitahuan Lalu Lintas Barang ) 

i. Fiat SPPB oleh Bea Cukai 

 SPPB dibawa ke bea cukai pintu impor untuk di fiat 

kemudian RELEASE Barang impor bisa keluar dari daerah 

pabean setelah SPBB ditunjukan pada petugas gate out (Bea 

Cukai pintu). Barang hanya dapat dikeluarkan dari 

pelabuhan/kawasan pabean setelah mendapatkan SPPB yang 

sudah di fiat oleh bea cukai dengan melampirkan D/O, Surat 

Jalan, Job Order. 

 

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Impor 

a. Kendala Teknis : 

Kendala teknis yaitu telah diterapkanya prosedur baru 

dengan Sistem EDI (Electronic Data Interchage) dalam 

proses PIB yaitu terjadi salah pengisian data PIB atau 

barangnya tidak sesuai dengan ketentuan di negara importir, 

dan akhirnya PIB ditolak oleh bea cukai. 

b. Kendala non Teknis : 

1) Ketidaksesuaian Barang Impor dengan Dokumen 

Impor. 

Ketidaksesuaian barang impor dengan dokumennya 

sering terjadi apabila barang sampai di pelabuhan 
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importir sehingga mengakibatkan keterlambatan didalam 

penerimaan barang impor hal ini karena kurang ketelitian 

oleh pihak eksportir, pengangkut, force majeur dll. 

2) Penagihan Biaya Repair Container 

Perusahaan Depot Container mengajukan penagihan 

Biaya repair container kepada Importir / EMKL karena 

Container mengalami kerusakan setelah di stripping di 

gudang importir. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan dan penelitian, 

maka penulis dapat memberikan beberapa saran bagi perusahaan 

yang mungkin dapat bermanfaat, sebagai berikut : 

1. PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang sebagai EMKL 

agar dapat meningkatkan ketepatan dan kecepatan didalam 

mengurus dokumen PIB adalah dengan mengatasi kendala 

teknis yang terjadi yaitu dengan melunasi bea masuk&pajak 

impor terlebih dahulu sebelum menyampaikan PIB kepada Bea 

cukai, lebih teliti didalam pengisian PIB dalam sistem EDI, misal 

pengisian besarnya bea masuk dan pajak impor, klasifikasi 

barang berdasarkan invoice&packing list harus benar dan diteliti 

kembali sebelum diberitahukan kepada bea cukai. Ketelitian 

tersebut perlu diterapkan karena akan memperlancar 

pengurusan dokumen PIB sehingga Barang Impor akan segera 

dapat dikeluarkan dari pabean. Sedangkan untuk menjaga 
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windows komputer atau software PIB adalah dapat dengan 

meng-update anti virus yang dipakai dalam komputer tersebut 

secara rutin. 

2. Untuk mengatasi kendala-kendala non teknis: 

a. Ketidaksesuaian barang impor dengan dokumen impor 

adalah PT. Djakarta Lloyd menjalin kerja sama yang baik 

dengan prusahaan Pelayaran, sehingga di dalam 

pencocokan dokumen invoice dan manifest berjalan lancar 

dan mempermudah untuk mengetahui apakah spesifikasi 

barang di dalam dokumen tersebut sesuai atau tidak, setelah 

itu apabila sesuai baru EMKL PT. Djakarta Lloyd membuat 

dokumen, mengurus perijinan dan membayar bea atas 

impor. Namun apabila masih ada ketidaksesuaian barang 

impor dengan dokumennya setelah barang sampai 

pelabuhan importir, maka pihak importir/EMKL bisa langsung 

mengajukan klaim kerusakan/kehilangan barang tersebut ke 

pengangkut atau pihak asuransi apabila barang tersebut 

diasuransikan. Dalam Pengajuan klaim harus 

memperhatikan prosedur pengajuan klaim agar lebih tahu 

kapan waktu pengajuan klaim, batas waktu pengajuan klaim, 

dasar pengajuan klaim dll.   

b. Kemudian saran untuk mengatasi kendala penagihan biaya 

repair container adalah dengan mencermati dua hal berikut : 
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1) Memeriksa keadaan container dengan cermat pada 

saat menerima container dari PT.Terminal Peti Kemas 

Semarang. sehingga isi E.I.R benar sesuai dengan 

kondisi container sesungguhnya. 

2) Memeriksa keadaan container dengan cermat pada 

saat menyerahkan container kepada perusahaan 

pengelola depot container, sehingga catatan yang 

diberikan oleh petugas depot container sesuai kondisi 

container sesungguhnya. 

Maka dari itu di sarankan untuk menjalin kerja sama yang 

baik dengan petugas TPKS dan Depot Container, ketelitian 

dan kekompakan dari masing-masing pihak  akan 

memperlancar proses pengeluaran barang impor dari daerah 

pabean, seperti halnya saling lempar tanggung jawab dalam 

kerusakan container tidak akan pernah terjadi. 
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