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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

4.1. Proses Pengeluaran Petikemas Impor 

4.1.1. Gambaran Objek Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian merupakan uraian yang 

menggambarkan objek dari penelitian yaitu pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

Dimana telaah objek lokasi penelitian dianggap penting untuk mengetahui 

bagaimana keadaan lokasi penelitian untuk analisis alamiah. Dan gambaran 

umum wilayah penelitian dimaksudkan untuk menunjang analisis suatu kajian 

ilmiah. Uraian di bawah ini akan menjelaskan bagaimana lokasi tersebut menjadi 

pilihan untuk dijadikan objek lokasi penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan 

menspesifikasikan objek pada terminal petikemas yang ada di pelabuhan 

Tanjung Perak Surabaya. Pelabuhan Tanjung Perak adalah Pelabuhan 

Surabaya yang terletak pada posisi 112o43'22" garis Bujur Timur dan 07o11'54" 

Lintang Selatan. Tepatnya di Selat Madura sebelah Utara kota Surabaya yang 

meliputi daerah perairan seluas 1.574,3 ha dan daerah daratan seluas 574,7 ha. 

Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pintu gerbang di Indonesia 

bagian timur, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur. Letaknya yang strategis  

dan didukung dengan daerah hinterland Jawa Timur yang potensial maka 

pelabuhan Tanjung Perak memberikan suatu kontribusi yang cukup besar dalam 

pertumbuhan ekonomi dan memiliki peranan yang penting bagi peningkatan lalu 

lintas perdagangan di Jawa Timur tetapi di seluruh kawasan Timur Indonesia. 

Alasan memilih objek penelitian di PT. Terminal Petikemas Surabaya 

bahwa terminal atau gudang petikemas/barang ekspor-impor yang digunakan 

untuk penempatan sementara sebelum diambil oleh pemilik barang. TPS sendiri 



51 

 

merupakan gudang dalam pengawasan bea cukai yang terbesar diantara yang 

lain di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Secara geografis, TPS berlokasi di 

bagian barat Pelabuhan Tanjung Perak dengan koordinat 7;12;S, 112;40E, di 

bagian ujung alur pelayaran di antara pulau Jawa dan pulau Madura sepanjang 

25 mil. Lokasi TPS sangat strategis, karena secara langsung berhubungan 

dengan jalan Raya Tol Surabaya dan jalur Kereta Api. Karena lokasi inilah, TPS 

disebut sebagai Pintu Gerbang ke Kawasan Indonesia Bagian Timur. Maka dari 

itu objek lokasi penelitian akan meneliti studi kasus di PT. Terminal Petikemas 

Surabaya (TPS). 

Ditinjau dari pertumbuhan arus kapal yang tiap tahunnya mengalami 

kenaikan maka pertumbuhan arus pelabuhan Tanjung Perak juga akan 

meningkat setiap tahunnya. Dari data di PT. Pelabuhan Indonesia III di Tanjung 

Perak menunjukkan kenaikan arus kapal dari tahun 2008 hingga 2012 

digambarkan dengan grafik dibawah ini yang selalu mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. 

 
Gambar 4.1 : Realisai Arus Kapal Tahun 2008-2012 

 
Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia III, 2014 
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Gambar 4.2 : Realisai Arus Petikemas Tahun 2008-2012 

 
Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia III, 2014 

 

Dari grafik 4.1 dan 4.2 menunjukkan realisasi arus kapal dan petikemas 

dari tahun 2008-2012 mengalami kecenderungan naik atau mengalami kenaikan 

di setiap tahunnya. Ini menunjukkan pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu 

gerbang utama di kawasan Timur memiliki peran penting dalam meningkatkan 

perekonomian di Indonesia bagian Timur, khusunyan di Provinsi Jawa Timur. 

 
4.1.2. Mekanisme Proses Pengeluaran Petikemas Impor 

Sebelum pembahasan mengenai penelitian ini, maka penulis akan 

menampilkan informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini, seperti 

dalam tabel dibawah ini. 

 
Tabel 4.1 : Daftar Informan Penelitian 

Informan Penelitian 

Pelaku Importir - Bapak Hendrik 

Pelaku Jasa EMKL/PPJK & 
(forwarding) 

- Bapak Choirul 
- Ibu Lilik 
- Ibu Nita 

Supir Container - Irfan 
- Man 

Sumber: Ilustrasi penulis, 2014 
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Maraknya kegiatan ekspor-impor menjadikan arus perdagangan 

internasional menjadi kian pesat. Kegiatan ekspor-impor pada dasarnya yaitu 

melakukan perdagangan baik domestik maupun internasional. Dengan kegiatan 

ekspor-impor maka dibutuhkan sarana transportasi untuk menunjang kegiatan 

perdagangan bisa lancar. Transportasi tersebut bisa melalui moda air, laut, 

maupun udara. Namun, dalam kegiatan ekspor-impor dengan skala yang besar 

pelaku bisnis lebih memilih menggunakan moda transportasi laut. Dengan sarana 

fasilitas kapal yaang menggunakan suatu media petikemas (container) yang 

digunakan sebagai tempat untuk melindungi barang ketika proses pengiriman 

berlangsung. 

Gambar 4.3: Suasana Gudang PT. Terminal Petikemas Surabaya 

 
Sumber: Diolah dari lapangan, 2014 
 

Kebutuhan penggunaan petikemas sebagai tempat dalam pengiriman 

barang ekspor dan impor saat ini lebih diminati banyak orang dengan alasan 

bahwa petikemas bisa meminimalisir kerusakan barang saat pengiriman. Dengan 

pertumbuhan arus petikemas yang saat ini kian meningkat. Terminal petikemas 

yang digunakan sebagai terminal atau gudang untuk menampung petikemas 

sebelum dikeluarkan oleh pihak pemilik seringkali terjadi penumpukan petikemas. 
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Terjadinya hal tersebut diakibatkan karena petikemas belum bisa keluar dengan 

alasan petikemas memang belum diambil oleh pemilik atau dikarenakan 

persyaratan yang ditentukan belum bisa dipenuhi oleh pemiliknya. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menyoroti mengenai bagaimana 

prosedural pengeluaran petikemas impor. Di TPS sendiri menyediakan fasilitas 

untuk ekspor dan impor. Akan tetapi di penelitian ini akan ditekankan pada 

petikemas impor. Dengan alasan intensitas pelaku bisnis melakukan impor lebih 

banyak ketimbang untuk ekspor. Maka dari itu fenomena yang terjadi di TPS 

sendiri sering mengalami penumpukan petikemas. 

Secara prosedural yang ditetapkan oleh PT. Terminal Petikemas 

Surabaya (TPS) memilki persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik 

barang atau pengguna petikemas untuk dipenuhi sehingga barang bisa keluar 

dari terminal. Maka yang harus dipenuhi oleh pihak pengguna secara 

administrasi di terminal petikemas surabaya (TPS) yaitu sebagai berikut: 

1. Perencanaan pelanggan harus melengkapi dokumen:  

1. Surat Permohonan Pengeluaran Petikemas 

2. Surat Asli Perintah Pengeluaran (DO = Delivery Order) 

3. Penyediaan Warkat Dana (Pembayaran di Depan) (masing-

masing 4 lembar) untuk diserahkan kepada Import Service Staff 

(Petugas Layanan Impor). 

4. SPPB = Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dan Surat 

Pernyataan PP (Pencekalan dan Pencegahan) dari Bea Cukai 

5. Surat Kuasa dari Importir 

2. Petugas Layanan Impor mencetak CEIR/Job Order yang telah disetujui 

oleh Import Superintendent (Superintenden Impor). Lembar ke 1, 2, dan 3 

CEIR diserahkan kepada Pelanggan. Pelanggan menyerahkan kepada 

pengemudi Head Truck. 
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3. Pengemudi Head Truck menuju ke In-Gate (Gerbang Masuk) dan 

menyerahkan Job Order/CEIR kepada In-Gate Staff (Petugas Gerbang 

Masuk). 

4. In-Gate Staff mencetak In-Gate Terminal Job Slip berdasarkan Job 

Order/CEIR dan mengembalikan lembar ke 1 dan 2 kepada pengemudi 

Head Truck. 

5. Pengemudi Head Truck menyerahkan In-Gate Terminal Job Slip dan Job 

Order/CEIR kepada Petugas Tally Lapangan. 

6. Petugas Tally Lapangan memerintahkan Operator RTG untuk 

mengangkat petikemas dari Lapangan Penumpukan ke atas chassis 

Head Truck sesuai dengan posisi yang tercantum dalam In-Gate Terminal 

Job Slip. 

7. Pengemudi Head Truck menerima Job Order/CEIR dan In-Gate Terminal 

Job Slip dari Petugas Tally Lapangan bergerak menuju Out-Gate 

(Gerbang Keluar) dan menyerahkan In-Gate Terminal Job Slip dan Job 

Order/CEIR lembar ke 3 kepada Petugas Out-Gate, dan Surat 

Pernyataan Pecekalan dan Pencegahan (PP) kepada Petugas Bea 

Cukai. 

8. Petugas Out-Gate mengkonfirmasi nomor polisi Head Truck dan nomor 

referensi kerja Head Truck berdasarkan In-Gate Terminal Job Slip ke 

dalam sistem computer dengan dilampiri lembar ke 1 CEIR kepada 

pengemudi Head Truck. 

Dalam proses pengeluaran petikemas dari terminal, pihak pelaku 

bisnis/importir lebih memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak perantara 

atau melalui EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) untuk memenuhi prosedur 

yang ditetapkan oleh pihak terminal untuk bisa mengeluarkan barang baik dari 

ekspor maupun impor. Akan tetapi, penelitian ini akan di fokuskan pada proses 
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pengeluaran petikemas impor. Jadi, pada dasarnya importir sendiri dibagi 

menjadi tiga yaitu APP (Angka Pengenal Importir Pemegang), APT (Angka 

Pengenal Importir Terbuka), APU (Angka Pengenal Importir Umum).  

Sebelumnya, dalam proses pengeluaran petikemas sendiri pihak bea 

cukai mempunyai sistem yang mengatur pengeluaran petikemas yaitu mengenai 

jalur. Yang mana jalur dalam proses pengeluaran petikemas oleh bea cukai 

dibagi menjadi 3 yaitu jalur hijau, jalur merah, jalur kuning. Ada satu jalur lagi 

yaitu jalur prioritas namun ini tidak bisa dikategorikan jalur, karena jalur prioritas 

merupakan fasilitas yang diberikan oleh bea cukai atau pemerintah kepada 

importir-importir terentu. Jalur prioritas juga masih dibagi menjadi dua yaitu MITA 

dan non-MITA. Importir MITA (Mitra Utama) adalah sistem pelayanan 

kepabeanan tanpa intervensi kepada pengguna jasa kepabeanan berisiko 

rendah (Sugianto, 2008). Seperti juga yang dikatakan oleh bapak Choirul 

sebagai informan dari EMKL mengatakan bahwa: 

“Jadi jalur prioritas masih ada mita, non-mita. Mita adalah......agak lupa 
saya, jalur prioritas itu ada mita dan non-mita, jadi istilahnya perusahaan-
perusahaan tertentu yang diberikan fasilitas pemerintah tanpa adanya 
pemeriksaan fisik dan pemeriksaan jalur kuning, pemeriksaan dokumen 
gak ada. Dia langsung hijau, jikapun ada itu hanya untuk non-mita. 
Pemeriksaan fisik dilakukan di pabrik ditempat pembongkaran bukan di 
pelabuhan untuk yang prioritas” 

 

Pengertian penjalur menurut web bea cukai (2014) adalah sebagai 

berikut: 

1. JALUR MERAH, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran 

Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan 

penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran 

Barang (SPPB); 

2. JALUR HIJAU, adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran 

Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan 
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penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran 

Barang (SPPB); 

3. JALUR KUNING, adalah proses pelayanan dan pengawasan 

pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, 

tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB; 

4. JALUR MITA Non-Prioritas; 

5. JALUR MITA Prioritas. 

 
Gambar 4.4 : Gambaran Sistem Sesuai Jalur yang ditetapkan oleh   sistem 

Bea Cukai 

 
Sumber : Bea cukai, 2014 

Untuk kriteria penetapan jalur akan dijabarkan dibawah ini: 

Kriteria jalur Merah : 

 Importir baru; 

 Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (high risk importir); 

 Barang impor sementara; 
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 Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II; 

 Barang re-impor; 

 Terkena pemeriksaan acak; 

 Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

 Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau 

berasal dari negara yang berisiko tinggi. 

Kriteria jalur Hijau : 

 Importir dan importasi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana 

dimaksud dalam kriteria jalur merah 

Kriteria jalur Prioritas : 

 Importir yang ditetapkan sebagai Importir Jalur Prioritas 

Diperjelas ulang pengertian dari penjaluran yang ditetapkan oleh bea 

cukai sebagai sebuah sistem oleh informan Choirul dibawah ini:  

“Jalur hijau adalah langsung pengeluaran tanpa pemeriksaan fisik, jadi 
hanya dokumen diserahkan setelah barang dikeluarkan ini namanya jalur 
hijau, dikeluarkan dokumen diserahkan setelah barang keluar. Untuk jalur 
kuning, dokumen diserahkan sebelum barang keluar dan tanpa 
pemeriksaan fisik, tetapi jika diperlukan penindakan lebih lanjut oleh bea 
cukai, bisa terjadi pemeriksaan fisik juga tapi jarang sekali. Jalur merah 
dokumen diserahkan terlebih dahulu, seperti jalur kuning tapi ada 
pemeriksaan fisik, penyesuaian antara dokumen hard copy dengan fisik 
barang”  

“Jalur hijau diberikan untuk pelaku bisnis importir produsen atau pelaku 
bisnis yang memproduksi barangnya untuk di jual itu pasti diberikan hijau, 
tapi ada kategori  low risk, medium risk dan high risk . kalo pelaku bisnis 
pabrik ini dalam kategri low risk dia akan hijau terus paling satu tahun dia 
akan dimerahkan satu sampai dua kali itupun di acak sama bea cukai. 
Tapi kalo kena medium risk, dia benar-benar lagi diawasi, mungkin dalam 
segi pelaporan keuangan pajak atau blablabla masih ada masalah. High 
risk pasti akan ditelaah terus oleh bea cukai dalam waktu tertentu” 
 
Kembali lagi mengenai jenis importir yang telah disebutkan sebelumnya. 

Berkaitan dengan itu bisa dijelaskan bahwa ada pengertian dari tiga jenis importir 

yaitu APP, APT, APU. APP adalah sebuah pabrik yang beroperasi untuk diolah 

dan dijual di daerah lokal. Jadi APP itu produsen dan memproduksi. Untuk APU 
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adalah trader, bisa disimpulkan pelaku bisnis membeli diluar negeri kemudian 

dijual langsung tanpa melakukan pengolahan. Sedangkan APT sendiri Angka 

Pengenal Importir Terbatas adalah perusahaan-perusahaan tertentu atau industri 

tertentu untuk diolah untuk dijual dilokal dan diluar negeri. Seperti kutipan 

dibawah ini merupakan wawancara yang diutarakan oleh bapak Choirul. 

“Importir sendiri ada tiga, APP, APT , APU. Kalo APU ini pasti akan 
merah, dimerahkan karena termasuk high risk. Apa yang dimaksud APU 
adalah Angka Pengenal Importir Umum itu pelaku bisnis untuk trader, 
anggap saya pelaku bisnis menjalankan bisnis trading, saya beli di luar 
negeri saya jual langsung saya tidak melakukan pengolahan sama 
pemerintah dibatasi, diberikan pembatasan “ini barangmu apa? Kamu kok 
enak  beli diluar disini kamu jual” ini dilakukan pemeriksaan fisik, pasti 
kenak jalur merah gak mungkin gak. APU pelaku usaha seperti sampean 
tadi bilang bisa CV, bisa perorangan. Apa yang menyebabkan akhirnya 
untuk yang perorangan jelas-jelas akan dibatasi sama negara. Enak yang 
perorangan yang industri pabrikan disini menyerap tenaga kerja. Tujuan 
pemerintahkan menswadayakan masyarakat. Kalo APU, semua APU 
tanpa ada pabrik jalan dong. Beli di luar negeri, barangnya dijual di sini, 
ini dibatasi. Kenapa? Akhirnya dibatasi, nilai bea masu tinggi untuk 
pemegang APU. Barangnya harus diperiksa, pasti dia akan kena jalur 
merah. Setiap kali mendatangkan barang dia akan kena jalur merah. Jadi 
gak CV, UD pemegang APU itu pasti dimerahkan sama bea cukai, 
dibatasi impornya sama bea cukai. Gak akan seenaknya dia jual, tapi 
permainan itu kan ada celah itu urusan mereka. Kalo yang jalur kuning 
sendiri itu tadi termasuk kategori medium risk atau high risk. Kalo low risk 
pasti akan di hijaukan. APT, terbatas jadi dia mendatangkan barang untuk 
tujuannya di export dijual ke luar negeri. Jadi ada tiga ya, APP, APT, 
APU” 

 
Dalam prosesnya, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah 

pemenuhan dokumen. Pemenuhan dokumen yaitu izin surat-menyurat untuk 

pihak pengguna petikemas atau pemilik barang impor. Pelaku bisnis seringkali 

melakukan prosedur pengeluaran petikemas melalui pihak perantara atau pihak 

EMKL. Pihak EMKL akan sepenuhnya mengurus surat kelengkapan yang harus 

dipenuhi importir untuk bisa mengeluarkan barangnya. Seperti klasifikasi importir 

yang dibagi menjadi tiga, ada beberapa importir yang tidak mempunyai 

kelengkapan surat untuk bisa mengeluarkan petikemas impor di TPS, seperti 

surat ijin untuk mendatangkan barang, surat legalitas, maupun surat-surat yang 
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lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh informan Lilik sebagai salah satu pekerja di 

perusahaan EMKL, sebagai berikut: 

“Misalkan hartono itu kan ambil barang kayak elektronik-elektronik itu 
biasanya dari INA dari apa impor, dia tidak punya surat ijin untuk 
mendatangkan barang, jadi otomatis menggunakan jasa saya, yang 
punya surat legalitas, yang punya ijazah eksportir yang punya sebagai 
dokumennya yang punya data pengolah barang, kan gak mungkin banyak 
orang pribadi punya data sebanyak itu, makanya diserahkan pada kita.....” 

 
 

Prosedur yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengeluaran 

petikemas memang harus sesuai yang telah ditetapkan. Tidak semata-mata 

pelaku bisnis bisa langsung menghubungi pihak pelayaran untuk sewa kapal. 

Pelaku bisnis harus melalui pihak EMKL atau disini informan Lilik menyebut 

perusahaan cargo. Dibawah ini adalah contoh prosedur yang harus dilakukan 

sesuai urutan-urutan yang berlaku, menurut informan Lilik.  

“Misalkan Hartono mendatangkan barang, dia membutuhkan kapal. 
Hartono tidak bisa langsung menghubungi pelayaran, harus melalui 
cargo.....” 

 
Pada hakekatnya pengguna petikemas, ketika mengeluarkan petikemas 

dengan menggunakan kapal maka pengguna membutuhkan pihak pelayaran. 

Akan tetapi, sesuai prosedur pengguna tidak bisa langsung mengubungi pihak 

pelayaran. Seringkali penggunanya menyerahkan pada pihak penyedia jasa atau 

EMKL untuk mengurus segala keperluan barang impor pengguna bisa keluar. 

Karena pihak EMKL yang berperan penting atau bisa dikatakan titik inti dari 

pengurusan dokumen surat ijin, sampai dengan mencarikan container dan yang 

lainya.  

Disini informan Lilik mencontohkan “Hartono” (toko elektronik) 

memberikan semua urusannya kepada pihak agen EMKL dan Hartono selaku 

pemilik barang hanya terima jadi hingga barang bisa keluar. Nantinya tagihan 

dari proses pengeluaran barang eksportir seperti biaya sewa container, 

pelayaran, sewa kapal, dan yang lain masuknya pada pihak EMKL kemudian 
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akan diberikan pada pihak pengguna. Jadi sesuai prosedur yang sudah 

ditetapkan, pengguna tidak akan bisa masuk langsung pada pihak pelayaran. 

Karena pihak pelayaran juga tidak akan menerima secara langsung. Maka dari 

itu, pengguna menyerahkan sepenuhnya pada pihak perusahaan EMKL dalam 

proses pengeluaran barang importir. 

Namun kenyataan yang disampaikan oleh informan Lilik bahwa rata-rata 

pelaku bisnis impor selalu menggunakan jasa EMKL namun pernyataan tersebut 

berbeda dengan yang diungkapkan oleh informan Choirul. Yang mana, tidak 

semua pelaku bisnis melakukan pengeluaran barang impor dengan 

menggunakan jasa EMKL, namun ada pula yang dilakukan sendiri. 

Apakah semua pelaku bisnis menyerahkan kepada EMKL? 

“Enggak, pelaku usaha, seperti tadi sampena bilang tadi ada jalur 
prioritas. Mereka melakukan sendiri. Gak papa, bisa, gak papa. Istilah 
PPJK atau kita kenal EMKL, kasaranya EMKL istilah bea cukai PPJK” 
 
“PPJK sendiri perusahaan pengguna jasa kepabeanan itu adalah 
perusahaan tangan kanan bea cukai, penyampai bea cukai. Ini lho tolong 
kamu sebagai tangan kanan ngomongo ke pabrik gini gini gini, tapi 
sebenarnya pabrik sendiri langsung connect ke bea cukainya bisa, gak 
ada kendala. Istilahnya gak ada yang dibatasi apa? Ndak ada. Justru 
yang saya pelajari kenapa sih pabrik itu menggunakan jasa kita atau jasa 
PPJK. Mereka hanya takut satu pelaporan pajak, kuncinya hanya di 
pelaporan pajak. Kalo mereka bergerak sendiri itu... anggep saja 
pertama, gaji karyawan yang mereka gaji, karyawan untuk melakukan 
proses seperti itu ekspor-impor itu sudah tinggi. Kedua, resiko yang di 
tanggung oleh pabrik sendiri, jika kerja langsung turun ke bea cukai, 
langsung dimakan.. kalo orangnya gak mumpuni, langsung dimakan 
sama oknum. Yang terakhir, justru pelaporan pajaknya gak bagus. 
Anggep aja gini, kalo pabrik ke kita, bayar pajak negara itu bener atas 
nama mereka tapi di tengah-tengah program itu ada nama kita. Otomatis 
restitusinya dia bisa melakukan restitusi beda kalo dia melakukan sendiri, 
bayar sendiri, dia gak akan bisa melakukan restitusi, ini yang dijembatani 
oleh pemerintah, kenapa ada PPJK. Kalo dengan PPJK ada ini, kan buka 
lowongan kerja, swadaya masyarakat terbuka. Itu tujuannya pemerintah 
kan gitu. Kalo kamu melakukan sendiri, kamu gak papa lakukan sendiri, 
tapi gaka akan dikasikan restitusi. Gak banyak yang melakukan, paling 
jawa timur hanya 10% dari  100%, mungkin kurang malah, itupun jalur-
jalur prioritas saja yang non-prioritas gak mau, saya yakin gak akan 
mampu karena gak bisa apa-apa. Kalo prioritaskan mereka gak pakek 
bayar pajak, gak ada pajak negara, kan sudah di fasilitasi sama 
pemerintah tanpa pajak negara langsung clear mereka. Makanya 
dilakukan sendiri aja, toh gak pakek restitusi, tapi kalo yang non-prioritas 
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aku gak bisa restitusi akhir tahun. Ngapain aku urus sendiri mending tak 
restitusi, kan dapet uang pengembalian dari pemerintah walaupun tidak 
secara cash, hanya selembar kertas tapi itu mengurangi pajak negara, 
pemikiran mereka itu. Dan itu sudah diberikan fasilitas pemerintah, bahwa 
PPJK itu gini gini gini..” 
 

Pengeluaran petikemas impor dari Terminal Petikemas Surabaya 

menurut sumber informan Irfan, pengeluaranya bisa dijelaskan secara singkat 

seperti yang diungkapkan dibawah ini, namun prosedur singkat ini memang tidak 

menggambarkan proses sepenuhnya dari pengeluaran petikemas impor karena 

ini dilihat dari segi supir container saja yang notabennya hanya mengambil 

barang di terminal tanpa mengetahui prosedur pemenuhan surat-menyurat. 

 “Pertama masuk loket terus IR-nya di oper ndek bagian alat pergambilan 
barang, habis itu keluar ngasikan IR terus di kasi IR foto copy-ane”. 
(Pertama masuk loket kemudian IR di berikan di bagian alat pengambilan 
barang, kemudian keluar dengan memberikan IR setelah itu akan 
diberikan salian (copy-an) IR) 

 

Gambar 4.5: Proses Antrian Loket Masuk Gudang TPS 

 
Sumber: Diolah dari lapangan, 2014 
 

IR yang disebutkan di atas adalah surat jalan pengambilan petikemas 

atau dalam istilah formalnya disebut EIR.  Pengeluaran petikemas impor bisa 

juga dikatakan pengeluaran barang impor. Informan Irfan hanya mampu 
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menjelaskan pengeluaranya dimulai dari pengurusan izin surat-menyurat yang 

sudah dipenuhi oleh pihak EMKL. Supir contaier hanya diberikan surat yang izin 

pengambilan barang oleh pengurus. Kemudian supir container mengantri untuk 

masuk ke terminal petikemas.  

Gambar 4.6 : Informan Irfan Sebagai Supir Mobil Container 

 
Sumber : diolah dari lapangan, 2014 
 

 Berbeda dari sumber data yang didapatkan dari informan supir container 

dengan informan dari perusahaan jasa EMKL. Jika informan Irfan bisa 

menjelaskan proses pengeluaran petikemas secara lapangan dengan prosedur 

yang paling akhir dalam tahap pengambilan barang, maka informan Choirul bisa 

menjelaskan prosesnya dimulai dari pemenuhan dokumen. Diawali dengan 

mekanisme dasar yang diungkapkan oleh informan Choirul yaitu: 

“Tentang mekanisme prosuderal pengeluaran barang, baik secara 
container maupun secara LQL (kondisi barang terpecah yang keluar dari 
container). Mekanismenya secara dasar umumnya sama, karena TPS 
sendiri adalah gudang dalam kawasan kepabeanan/ gudang dalam 
kawasan bea cukai yang diawasi benar-benar oleh bea cukai” 

 
Prosedural yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis yang ingin mengeluarkan 

petikemas impor, maka dimulai dari bea cukai. 

“Mekanisme prosedural awalnya harus di mulai dari bea cukainya sendiri, 
kalau secara sistem kita sudah mendapatkan lampu hijau, respon dari 
bea cukai kita sudah dapat mengeluarkan barang yang disebut SPPB 
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(Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) setelah mendapatkan kita 
tinggal proses ke TPS. Setelah SPPB itu TPS tidak berhak atau tidak 
berkenan untuk mempull atau menahan dalam bentuk apapun” 
 
“Jadi awalnya kita harus confirm dulu dengan pelayaran setelah 
mendapatkan SPPB dilakukan secara lapangan yaitu tebus DO, DO ini 
istilahnya mengambil surat persetujuan dari pelayaran, pelayaran confirm 
barang kamu keluarkan tapi dengan catatan ada surat SPPB, diberikan 
stempel biasanya sama surat pinjem container istilahnya interchange. Di 
interchange tersebut kita proses setelah mendapatkan stempel-stempel 
tersebut kita proses ke TPS. Di TPS mekanisme selanjutnya yang terjadi 
pembayaran sewa gudang kalo di TPS istilahnya ada warkat dana. 
Warkat dana itu kita wajib memberikan jaminan 150% dari perhitungan 
awal sebenarnya. Setelah 7-10 hari muncul namanya nota rampung. Nota 
rampung sendiri adalah biaya riil sewa gudang, biaya sewa gudang 
sebenarnya. Kalau yang warkat dana istilahnya jaminan, menaruk 
jaminan 150% kalau nota rampung sudah riil. Dari proses setelah kita 
membayaran warkat dana ada yang dengan sistem online TPS, tapi kalau 
di tempat saya sistemnya kita bayar di Bank. Kita bayarkan di Bank, 
setelah Bank masuk ke TPS, antara Bank dengan TPS juga online dan 
bener-bener dana sudah masuk baru kita di proses sama TPS yang 
namanya EIR (equipment interchange riship). Dari EIR tersebut berarti 
TPS telah menyepakati telah menyetujui untuk mengeluarkan container 
atau barang dari area TPS. Setelah keluar, kembali SPPB tadi 
dikembalikan ke bea cukai untuk mendapatkan persetujuan. Karena bea 
cukai pertama adalah sistem, yang jawab SPPB adalah sistem yang 
selanjutnya untuk mensetujui barang itu keluar, dari pintu keluar gudang 
itu diberikan tanda tangan lagi sama petugas bea cukai secara manual. 
Kalau tadi SPPB secara sistem, kalau sekarang secara manual dan 
setelah itu barang sudah keluar” 
 

Untuk proses pemenuhan SPPB dan penetapan jalur, bea cukai saat ini 

sudah menggunakan sistem online. Sama seperti yang dijelaskan oleh informan 

Choirul sebelumnya bahwa saat ini bea cukai atau pemerintah telah banyak 

mengalami perubahan mengenai peraturan-peraturan, salah satunya yaitu 

jawaban mengenai penetapan jalur melalui sistem online. Seperti gambar 

dibawah ini, merupakan proses importir dalam pemenuhan dokumen untuk bisa 

mengeluarkan barang dari terminal. 
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Gambar 4.7 : Sistem Aplikasi Pelayanan Impor (EDI-Impor)  

 
Sumber : Bea cukai, 2014  

 

Sedangkan untuk pemenuhan dokumen pengeluaran petikemas di TPS 

sendiri yang harus dipenuhi adalah pertama, SPPB. Kedua, interchange atau 

yang disebut surat pinjam container. Setelah SPPB, interchange ada DO, DO 

adalah surat persetujuan dari pelayaran. Dari tiga dokumen tersebut kemudian 

diajukan ke TPS dengan melampiri warkat dana atau pembayaran sewa gudang. 

Empat dokumen diproses TPS kemudian muncul yang namanya EIR, namun 

dilapangan biasanya dikatakan IR tapi pada intinya adalah EIR. Setelah EIR 

kemudian mendapatkan persetujuan dari TPS untuk mengeluarkan barang. 

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya tentang pemenuhan administrasi di 

TPS. 

Pada intinya pengeluaran petikemas jika diurutkan mulai dari awal maka 

pengeluaran itu dimulai dari adanya SPPB. Kunci dari pengeluaran terletak pada 

SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang). Seperti yang diperjelas oleh 

informan Choirul. 
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“Saya sudah jelaskan tadi, kuncinya adalah SPPB mendapatkan SPBB. 
Setelah itu ke pelayaran menebus DO setelah tebus DO sama bawa 
dokumen interchange pinjem container tadi. Dari situ kita ke bank untuk 
bayar sewa gudang namanya warkat dana. Setelah bayar warkat dana 
baru ke TPS menyerahkan semua dokumen tadi mulai SPPB, 
interchange, DO dari pelayaran, warkat dana. Empat dokumen ini kita 
serahkan ke petugas TPS untuk mendapatkan EIR. Setalah mendapatkan 
EIR baru jalan itu (urutan dari infroman pak Man) berfungsi.” 
 
Keterangan dari mekanisme yang disampaikan oleh informan Man 

sebagai berikut: 

Gambar 4.8 : Alur Mekanisme Pengeluaran Berdasarkan Informan Man 

 

 
Sumber : diolah dari lapangan, 2014 

“Perusahaan kita sendiri, gak ada tracking jadi istilahnya tracking sub 
kontrak dengan PT lain. IR jadi kita kasihkan ke pengurusnya mereka, 
mereka yang ngatur. Langkah selanjutnya mereka yang ngatur, tapi kalo 
secara praktik sama dengan EIR tadi, supir masuk ke gate ke pintu 
dengan EIR yang kita kasih, dia masuk ke gate setelah masuk pintu dia 
langsung ditunjukkan. Di EIR itu tercetak container ini di blok A, B, C, D, E 
langsung menuju blok sana. Alatnya ngambil container diturunkan habis 
itu keluar dia, habis keluar sudah, ke pabrik. Setelah ke pabrik barang 
dikeluarkan, containernya kan kosong dikembalikan ke depo yang 
pelayaran tadi. Kan di interchange saya ngomong interchangenya pinjem 
container, saya dipinjami container nanti kembalikan ke depo ini, gitu” 

 
Jika disimpulkan dengan ilustrasi gambar maka mekanisme pengeluaran 

petikemas importir dari TPS sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

EMKL Pengurus Supir Masuk 
TPS 

Pemilik 
Barang 
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Gambar 4.9 : Alur Pengeluaran Petikemas Impor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diolah dari lapangan, 2014 

Gambar 4.7 menjelaskan bagaimana alur dari mekanisme pengeluaran 

petikemas secara lapangan yang disampaikan oleh beberapa informan. 

Diperjelas ulang, prosesnya jika dijabarkan seperti dibahwah ini: 

1. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), 

2. Pelayaran, importir menuju pelayaran untuk tebus DO, 

3. Membayar sewa gudang atau yang disebut warkat dana (uang 

jaminan) ke bank, 

4. Terminal Petikemas Surabaya, kemudian tiga surat tersebut di berikan 

pada TPS untuk diproses, 

5. EIR, setelah diproses di TPS muncullah surat EIR atau yang dikenal 

oleh umum IR, 

Pemilik Barang 

Masuk TPS Supir container Pengurus 

TPS 
(dokumen) 

EIR EMKL 

Bank 
(Sewa / Warkat 

Dana) 

Pelayaran SPPB 
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6. EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), EIR didapatkan kemudian 

diberikan kepada pengurus. Pengurus disini adalah yang mengatur 

muatan dari mobil container, 

7. Supir container, pengurus akan menyerahkan EIR/IR kepada supir 

container yang akan mengambil barang dalam terminal, 

8. Supir container masuk dalam Terminal Petikemas Surabaya untuk 

mengambil barang di dalam terminal, 

9. Pemilik barang, barang sudah dimuat oleh supir container dikirim di 

gudang pemilik barang/importir. 

Dari mekanisme proses pengeluaran petikemas secara lapangan, 

memang memiliki sedikit perbedaan dari apa yang telah ditetapkan oleh pihak 

TPS. Tapi, dari penjelasan beberapa informan telah mengungkapkan syarat 

wajib yang harus diepnuhi oleh importir untuk bisa mengeluarkan barangnya dari 

termial petikemas Surabaya yaitu surat DO, warkat dana, dan SPPB. 

 
4.2. Identifikasi Biaya Transaksi Pengeluaran Petikemas Impor 

Dalam proses pengeluaran petikemas di PT. Terminal Petikemas (TPS) 

teridentifikasi adanya biaya transaksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada 

bab tinjauan pustaka makna dari biaya transaksi Menurut Williamson dalam 

Brown dan Potoski (2005) biaya transaksi adalah “perbandingan biaya 

perencanaan, beradaptasi, dan pengawasan dalam menyelesaikan tugas di 

bawah struktur alternatif pemerintahan”. Biaya transaksi bisa muncul karena 

adanya informasi yang terbatas, ketidakpastian di masa depan, dan prospek 

sesorang atau organisasi berprilaku oportunistik dalam berinteraksi dengan yang 

lainnya (Coase,1973; Williamson, 1981,1996, 1997). Dibawah ini merupakan 

identifikasi biaya transaksi ketika proses pengeluaran petikemas. 
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4.2.1. Biaya Menunggu 

Waktu tunggu petikemas mulai dari datang barang di pelabuhan hingga 

sampai ke pemilik, Indonesia memiliki waktu tunggu yang paling lama diantara 

negara-negara lain. Seperti Singapura, Hongkong, Prancis, Australia, dan negara 

yang lain. Di Indonesia memiliki waktu tunggu barang untuk bisa keluar kurang 

lebih 7 (tujuh) hari. Fenomena di Indonesia yang memakan waktu lama tersebut 

dibenarkan oleh informan Choirul, namun ada bebarapa pernyataan yang 

berbeda dari fenomena yang terjadi seperti kutipan wawancara dibawah ini. 

“Fenomena indonesia membutuhkan waktu terlama dalam pengeluaran 
barang di antara negara-negara lain. Fenomena tersebut memang bener, 
tergantung seberapa profesionalnya pelaku bisnis tersebut” 
 
“Anggep aja gini, kita pelaku bisnis untuk jasa blablabla ngomong ke 
customor ingin memberikan yang terbaik ternyata tidak di dukung sama 
yang pemberi bisnis atau pelaku jasanya. Kayak mbaknya sebagai 
customor saya, saya pelaku jasa. Saya sudah bersikap profesional 
sementara dokumen yang di support sama customor sama mbaknya tidak 
lengkap. Karena mbak dalam kategori tidak tahu. Mbak tiba-tiba 
memberangkatkan barang dokumen tidak lengkap, kita bingung harus 
bagaimana yang kita lakukan sebagai pelaku jasa, tapi kalo pengen cepet 
kuncinya hanya satu kita sama-sama tahu. Saya pelaku jasa, saya akan 
menginfokan dokumen A, B, C, D sampai Z, jika sudah dilengkapi waktu 
yang kita butuhkan 3 sampai 5 hari selesai” 

 

Gambar 4.10: Munculnya Biaya Menunggu Pada Pelaku Bisnis 

 

Sumber: Ilustrasi penulis, 2014 
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Gambar diatas menunjukkan bahwa biaya menunggu muncul antara 

pelaku bisnis importir dengan pelaku jasa EMKL/PPJK. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Biaya menunggu yang terjadi antara pelaku importir 

dengan jasa EMKL/PPJK yaitu terjadi adanya ketidaktahuan importir atau 

importir baru yang ingin mendatangkan barang, namun tidak mengetahui cara 

pemenuhan dokumen dan prosesnya. Hal tersebut menjadikan waktu tunggu 

pengeluaran petikemas impor menjadi semakin lama. Dari akibat ketidaktahuan 

importir akan menghambat proses pemenuhan dokumen untuk mengeluarkan 

barang dari terminal petikemas. 

Mendatangkan barang impor di Indonesia merupakan hal yang tabuh saat 

ini untuk dilakukan demi memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Baik itu berupa 

barang primer maupun sekunder. Baik dalam kebijakan pemerintah maupun 

kepentingan sebuah perusahaan. Kegiatan ini dibenarkan pula oleh informan 

Choirul mengenai maraknya kegiatan impor di Indonesia. 

“Yang terjadi selama bertahun-tahun memang itu (yang diutarakan oleh 
informan Hendrik). Pemerintah kita belum bisa mengatasi problem harga 
dalam negeri yang kala bersaing dengan harga di China. Kalah, kalo itu 
kita pasti kalah sama China. Harga apapun, makanya orang berfikir, 
enakan impor jualnya lebih murah” 
 
“Harga besi tua disini berapa?...di China bahan besi sudah jadi, siap 
pakek lebih murah” (Informan Hendrik) 

 
Kejadian pengeluaran petikemas dengan memakan waktu lama pernah 

diketahui oleh salah seorang informan Lilik sebagai pegawai EMKL. Yang mana, 

pengeluaran barang impor di terminal mencapai waktu hingga berbulan-bulan. 

Hingga barang tersebut mendapatkan denda yang telah ditetapkan oleh pihak 

terminal. Denda tersebut akan dibebankan tergantung dari masalah yang terjadi.  

“Waktu itu barangnya sampek desember baru keluar, sampek kena 
denda, sampek ratusan juta. Dan kalau salah itu yang nanggung 
tergantung dari kesalahan, bisa perorangan, bisa perusahaan” 
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Barang impor tersebut merupakan jenis barang borongan. Barang 

borongan tersebut merupakan barang yang mengetahui isi barang hanya 

pengirim barang, barang borongan juga merupakan kumpulan dari beberapa 

perusahaan yang ingin mengirim barang. Barang tersebut biasanya barang-

barang kecil seperti baut, mur, ataupun yang lainnya. seperti yang dikatakan oleh 

informan Lilik dibawah ini. 

“sistem borongan itu lap borongan,ndak tau sistem barangnya itu apa, 
jadi ada PT apa – PT apa ...... jadi sistem borongan ini yang tau cuman 
pemilik barang” (sistem  broongan itu murni borongan, yang mana tidak 
diketahui barangnya seperti apa. Jadi gabungan dari beberapa 
perusahaan..... sistem borongan ini yang mengetahui barangnya hanya 
pemilik barang) 
 
Pada intinya waktu pengeluaran petikemas bisa memakan waktu yang 

lama, namun tidak semua prosesnya memakan waktu yang lama. Hal ini bisa 

terjadi diakibatkan adanya ketidak profesional antara pihak pelaku bisnis dengan 

pihak EMKL/PPJK. Ketika prosesnya lancar, pengeluaran petikemas maksimal 

hanya memakan waktu tiga (3) sampai lima (5) hari. Seperti yang dijelaskan oleh 

informan Choirul dibawah ini. 

“Waktunya cepet, kalo pengeluaran barang selama ada SPPB, kuncinya 
di SPPB. Selama ini orang menangkap “barangnya kok lama, 
pengeluaranya lama?” jadi orang berfikiran di pelabuhan kok lama. Ini 
prosesnya bagaimana? Padahal kuncinya adalah di bea cukai. Kalo sisi 
TPS, segi TPS itu tidak bisa lama mereka. Karena mereka juga akan 
membatasi, dalam jangka waktu 5 samapai 10 hari tidak dikeluarkan 
maka sama TPS akan dikeluarkan ke TPP atau Depo-depo. Jadi 
kuncinya ada di Bea Cukai, selama kelengkapan dokumen komplit dan 
tidak bermasalah dengan dokumen atau bea cukai. Pada saat kapal 
datang di pelabuhan. Dalam 3 sampai 5 hari bisa keluar. Paling cepet 2 
hari, 3 hari. 2 hari bisa keluar” 
 
Jenis importir memang terbagi menjadi tiga, seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, ada APP, APU, APT. Dalam prosedur pengeluaran barang 

terkadang kelancaran dalam pembayaran biaya-biaya yang ditanggung oleh 

importir menjadi salah satu hal yang mempengaruhi lamanya proses 

pengeluaran petikemas impor di terminal petikemas Surabaya. Yang terjadi 
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selama ini dalam skala perusahaan besar atau APT dan APP pembayarannya 

lebih lama jika dibandingkan dengan skala APU atau biasanya dalam skala CV, 

UD. Pembayaran importir APU lebih cepat karena tidak harus melalui prosedur 

yang panjang dengan melalui pengajuan dan sebagainya seperti dalam skala 

perusahaan besar. Maka dari itu perusahaan dengan skala besar terkadang 

pengeluaranya memakan waktu yang lebih lama karena harus menunggu 

keuangan perusahaan lancar. Penjelasan ini dipertegas oleh informan Lilik 

mengenai hal tersebut dibawah ini. 

 “Kadang sampek dua bulan, lek gawene ndek perusahaan iku ngunu, 
de’e iku ngenteni duite sampek lancar. Ngunu iku kan tergantung 
prosedur, kalau yang orang-orang pribadi kayak gitu itu kan memang 
kalau tagihan cepat ......” (terkadang sampek dua bulan, kalau di 
perusahaan itu gitu, dia itu nunggu uangnya sampai lancar. Itu kan 
tergantung prosedur, kalau orang pribadi seperti itu memang kalau untuk 
tagihan lebih cepat). 

 
 Selain dikarenakan proses ketidaktahuan importir mendatangkan barang 

impor dalam pemenuhan dokumen. Biaya menunggu juga bisa dikarenakan 

proses pembayaran importir kepada perusahaan jasa EMKL/PPJK. Proses 

pembayaran yang lama menjadikan waktu pengeluaran petikemas di PT. TPS 

menjadi semakin lama. Seperti halnya yang dijelaskan oleh informan Lilik dan 

Choirul diatas. 

Jadi, dokumen yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis untuk 

memperlancar proses pengeluaran petikemas dari gudang atau PT. TPS adalah 

sebagai berikut yang disampaikan informan Choirul. 

“Dokumen sebagai pelaku bisinis yang dilengkapi adalah dokumen 
pabean. Dokumen kepabeanan ada dua Invoice sama packinglist. 
Pelengkap pabean ada tiga, IL, asuransi ada blablabla banyak. Yang 
ngurusi dari importir berarti importir yang harus melaporkan ke shipper 
atau penjual disana. Penjual disana diinfokan bahwa kita butuh dokumen-
dokumen itu. Setelah dokumen-dokumen itu komplit dan kita terima 
sebelum kapal tiba, selama ini yang terjadi 3 sampai 5 hari sudah clear” 
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Tahapan detail yang dilakukan saat proses pengeluaran petikemas dari 

terminal petikemas, maka pelaku bisnis harus melakukan pemenuhan dokumen 

sesuai prosedur. Jika pelaku bisnis digolongkan masih baru dan sebagai orang 

awam yang tidak begitu paham mengenai dokumen maka hal ini juga bisa 

mempengaruhi lamanya waktu pengeluaran petikemas. Jika informan Lilik 

mengatakan bahwa waktu pengeluaranya bisa semakin lama karena 

pembayaran importir kepada pihak EMKL lama. Namun, menurut informan 

Choirul ketidaktahuan pelaku bisnis juga bisa mempengaruhi lamanya waktu 

pengeluaran petikemas impor di terminal. Seperti dibawah ini merupakan kutipan 

percakapan wawancara mengenai ketidaktahuan pelaku bisnis atau sebagai 

pelaku bisnis impor baru yang memakan waktu pengeluaran lebih lama. 

“Jadi pada tahap kita bayar pajak, istilahnya bayar pajak telat dikarenakan 
apa yang kita bayarkan? Dokumen saja kita belum dapat. Kalo kita hanya 
terima poto copy iya kalo pada saat kita sudah bayarkan ternyata bener 
gakpapa, tapi kalo misalkan setelah kita bayarkan pajak negara. Pajak 
negara kita bayarkan. Dokumen yang datang ternyata salah ini akan 
beresiko besar, malah akan memperpanjang waktu pengeluaran. 
Makanya harapan kita sebelum dokumen copy diberikan, kita confirmkan 
dulu, “bener t?” Apa yang dikirimkan shipper sesuai dengan ini, kalo 
sudah sesuai kita jalankan” 

 
Inti dari proses pengeluaran petikemas tidaklah memakan waktu yang 

lama. Namun, bisa menjadi lama dikarenakan banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Yang telah diketahui adalah karena alasan pembayaran yang 

lama dan karena ketidaktahuan pelaku bisnis dalam melakukan prosedur impor.  

“Seringkali bea cukai kena makan dengan istilah itu sebenarnya. Bea 
cukai sebenarnya sudah melakukan perubahan-perubahan semaksimal 
mungkin dengan sistem online, sudah tidak memberikan hard copy hanya 
dengan soft copy dalam waktu 15 menit sudah respon, hal semacam itu 
sudah dilakukan sebenarnya sama Indonesia tapi pelaku bisnisnya 
sendiri kurang memahami. Apa sih yang harus dilakukan. Kalo kita sama-
sama profesional toh enak, kerja kita enak gitu aja” 
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Pernyataan yang disampaikan informan Choirul menyatakan bahwa 

seringkali fenomena dilapangan menjadikan pihak bea cukai menjadi kambing 

hitam dalam fenomena yang terjadi. Padahal dalam kenyataanya, saat ini pihak 

pemerintah sendiri telah banyak melakukan perubahan sehingga bisa 

meminimalisir kejadian yang ada di lapangan. Seperti sistem online yang 

mempermudah dalam transaksi pengeluaran petikemas impor. Akan tetapi, yang 

terjadi di lapangan memang tidak menampik masih ada juga beberapa oknum 

yang memanfaatkan celah yang ada untuk bertindak kejahatan, terutama pada 

proses pengeluaran petikemas impor dari terminal petikemas Surabaya.  

Pihak TPS sendiri telah menetapkan aturan mengenai denda seperti yang 

dilampirkan pada Surat Edaran No:13/SE.AK.1.06/TPS-2013 tentang 

Administrasi Biaya Denda Penumpukan Petikemas Impor Di PT. Terminal 

Petikemas Surabaya (PT. TPS), namun kenyataanya masih ada saja barang 

yang belum diambil selama berbulan-bulan, seperti yang dikatakan oleh informan 

Choirul. Dan nantinya barang akan di overbrengen sesuai yang telah ditetapkan 

oleh pihak TPS. 

“Bisa, ya kerana kelengkapan dokumen yang kurang memadai. Jadi 
barang sudah di overbrengen ke TPP 1 barang sudah di kuasai negara. 
Kalo dalam waktu 30 sampai  40 hari tidak dikeluarkan. Pemerintah 
langsung mencabut barang ini di kuasai negara. Masih bisa diambil, 
dalam waktu satu tahun pun masih bisa, selama belum masuk ke bale 
lelang. Kalo pemerintah sudah menetapkan bale lelang, dikasih teguran 
gak dijawab ya sudah di ambil negara, itu termasuk fasilitas yang 
diberikan bea cukai” 

 
Pengertian overbrengen menurut Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor 

: km 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar 

Muat Petikemas (container) Di Dermaga Konvensional Di Pelabuhan Yang 

Diselenggarakan Oleh Badah Usaha Pelabuhan adalah kegiatan memindahkan 

petikemas dari dermaga konvensional ke lapangan penumpukan di dalam atau di 

luar pelabuhan.  
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Maka ketika barang mengalami perpindahan terminal atau di overbrengen 

akan muncul biaya yang harus ditanggung oleh pemilik barang. Akan tetapi 

nantinya pembayaran tersebut akan menggunakan uang jaminan yang 

sebelumnya dibayar yang disebut warkat dana. Dan ketika barang sudah diambil 

maka pemilik akan membayar biaya yang harus ditanggung sesuai lama waktu 

yang ditetapkan dilihat dari nota rampung. Dengan kata lain importir harus 

membayar denda yang telah ditetapkan oleh pihak terminal petikemas Surabaya. 

Pernyataan dibawah ini adalah prosedur barang yang akan di overbrengen 

menurut narasumber Choirul. 

“Nanti dikembalikan ke pemilik barang, dalam komposisi sewa gudang. 
Nota rampung tadi. Sebagai denda, anggep aja sebenarnya pelaku 
bisnis, pabrik-pabrik mereka gak mau di overbrainen istilahnya pindah 
depo dalam batas waktu tertentu. Pabrik-pabrik gak mau di overbranen 
karena perbandingan harga overbranen sendiri itu tinggi. Anggep aja gini, 
keluar dari TPS sudah menggunakan tracking dari tracking ini dalam 
pengawasan bea cukai. Anggep aja dari TPS ke kalianak gak usah jauh-
jauh ke kalianak ke depannya TPS itukan ada depo jangkar ya, kesana 
aja itu sudah kena biaya tracking. Biaya tracking ini akan dibebankan ke 
pemilik barang ditambah dengan biaya sewa gudang yang di depo baru 
tadi. Jadi sewa gudang di TPS + tracking + sewa gudang yang baru. 
Sepenuhnya dibebankan ke importir atau pemilik barang. Sementara 
yang nalangi dulu TPS. Kan TPS punya batas waktu yang saya sebutkan 
tadi. Nota rampung munculnya setelah karenakan ada uang jaminan saya 
disana 150%. Dari perhitungan ini, dari perhitungan per harinya berapa, 
berapa di tambah lift off dikalian 150%. Jadi kita menaruh uang jaminan 
kita 150% disana, di TPS sendiri. Jadi misalkan kalo ada kurang ya TPS 
tinggal ngambil aja uang jaminan 150% tadi, gitu” 

 
Peraturan yang berlaku saat ini yaitu seperti yang dijelaskan diatas, ketika 

masa waktu yang ditentukan barang belum dikeluarkan oleh pemilik barang 

maka barang akan di overbrengen, meskipun pada pernyataan informan Choirul 

mengatakan bahwa importir tidak mau barangnya di overbrengen atau dipindah 

depo. Hal tersebut dikarenakan biaya yang akan dikeluarkan oleh importir 

nantinya jauh akan lebih mahal. Tapi nyatanya pengeluaran barang di terminal 

petikemas Surabaya masih ada saja yang mengeluarkan barang dengan jangka 

waktu yang lama, dengan alasan yang bermacam-macam pula. 
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Biaya menunggu bukan saja dikarenakan prosedur administrasi saja, 

namun biaya menunggu juga ada pada proses pemindahan petikemas di TPS. 

Pemindahan petikemas dengan menggunakan alat ini menjadi salah satu 

penyebab munculnya biaya menunggu di Terminal Petikemas Surabaya.  

“Proses’e... ya itu apa kan kalo baik tepak alat itu langsung muat. Tapi 
kalo ketinggalan alat ya lama.Ya ada hampir 1 jam 2 jam. Yo wes nunggu 
ndek blok, gak ada anu lain mek nunggu tok. (Prosesnya... ya itu kalo 
tepat alatnya langsung dimuat. Tapi kalau ketinggalan alat akan lama. Ya 
ada hampir 1-2 jam. Ya ditunggu di blok, gak ada yang lain hanya 
menunggu saja)” 

 
Proses terakhir pada pengeluaran petikemas impor yaitu mobil container 

masuk TPS untuk mengangkut petikemas impor yang nantinya akan dikirim pada 

gudang pemilik. Pada proses inilah terkadang muncul biaya menunggu. Memang 

tidak selalu menunggu alat dalam perpindahan blok, namun seperti pernyataan 

informan Man diatas yang mana prosesnya jika alat terletak sesuai blok barang 

yang akan diambil, prosesnya hanya memakan waktu 15 menit. Akan tetapi jika 

alat pengangkut petikemas terletak pada blok yang tidak sesuai blok barang 

yang akan diambil, maka prosesnya akan semakin lama. Bisa memakan waktu 

satu hingga dua jam. Biaya menunggu dalam proses ini jelas terlihat, namun hal 

tersebut tidak menjadi masalah yang besar bagi pelaku bisnis (importir). Karena 

hal tersebut akan ditanggung oleh pemilik mobil container. Dan kerugian tersebut 

dirasakan oleh supir container dalam mengambil muatan di TPS. 
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Gambar 4.11: Proses Pemindahan Petikemas dengan Meggunakan Alat 

 

Jadi bisa disimpulkan dari hasil penelitian lapangan mengenai muculnya 

biaya menunggu dalam proses pengeluaran petikemas impor di TPS disebabkan 

oleh tiga pokok utama, pertama dikarenakan oleh adanya ketidaktahuan importir 

dalam mendatangkan barang atau biasanya importir tergolong masih baru. 

Kedua, akibat proses pembayaran dari importir kepada pelaku EMKL/PPJK. 

Yang terakhir ada pada proses pengangkutan petikemas impor dari gudang TPS 

pada mobil container. Inti dari munculnya biaya menunggu ini ada antara pelaku 

importir dengan EMKL/PPJK dan pada proses di TPS. 

Gambar 4.12 : Penyebab Munculnya  Biaya Menunggu 

 

Sumber: Diolah dari lapangan, 2014 
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4.2.2. Ketidakprofesionalan Antar Pelaku  

Pegeluaran petikemas dalam prosesnya pelaku bisnis atau pemilik 

barang tidak melakukan pengeluaran petikemasnya secara sendiri. Dalam artian, 

pelaku bisnis akan menyerahkan segala urusan mengenai hal tersebut kepada 

pihak penyedia jasa EMKL/PPJK. Akan tetapi yang terjadi di lapangan adalah 

adanya ketidakprofesionalan antar pelaku bisnis dengan penyedia jasa 

EMKL/PPJK tersebut. Dengan ketidakprofesionalan tersebut menjadikan adanya 

biaya transaksi yang muncul yaitu informasi yang tidak sempurna (assymetric 

information). Ketidakproseional tersebut bukan terjadi hanya satu pelaku saja, 

tapi bisa terjadi diantara dua pelaku yang melakukan kontrak tersebut. 

Informasi yang tidak sempurna merupakan salah satu penghambat dari 

perdagangan. Dari hasil yang ditemukan di lapangan adanya 

ketidakprofesionalan antar pelaku tersebut dikarenakan informasi yang tidak 

sempurna. Karenanya informasi yang tidak sempurna tersebut bisa menjadi 

salah satu penghambat dari suatu perdagangan, tidak terkecuali untuk 

perdagangan dengan moda air. Ketika ada informasi yang tidak sempurna antara 

pelaku bisnis dengan penyedia jasa EMKL maka hal tersebut akan menambah 

proses pengeluaran petikemas lebih lama. Informasi yang tidak sempurna ini 

terjadi akibat ketidaktahuan antar pelaku bisnis dalam mengeluarkan barang 

impor. Asymmetric information dapat dimaknai sebagai situasi dimana salah satu 

agen mengetahui sesuatu sementara agen yang lain tidak Varian dalam 

(Manzilati, 2011). 
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Gambar 4.13: Ketidakprofesionalan Importir dengan EMKL/PPJK 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2014 

 

. Dalam pernyataan informan Choirul tersirat adanya infromasi yang tidak 

sempurna, yang mana  informan Choirul menjelaskan adanya informasi yang 

tidak sempurna di antara dua pihak tersebut. Ada pelaku usaha yang tergolong 

masih baru atau awam dalam urusan importir, importir tersebut tanpa 

mengetahui secara detail apa saja syarat yang harus dilengkapi untuk 

mendatangkan barang, pelaku importir tersebut dengan gampangnya 

mendatangkan barang dari luar.  

“Ada, karena pelaku bisnis gak.. anggep ajalah cv, cv tadi abal-abal 
pengen datengin barang impor murah dari china, mereka langsung pesen 
gak ngerti. Padahal disini kamu dibatasi, gak semudah yang kamu 
bayangkan. Pakek DHL aja, DHL juga gak akan, istilahnya servisnya 
mereka dor to dor kita menganggap DHL sama dengan TIKI sekedar kirim 
barang. Endak, orang awam yang berfikir seperti itu, DHL sendiri akan 
menerapkan barang ini kenak, kamu kenak pajak, dia pun ditelpon, kamu 
kenak pajak. Dokumenmu kurang ini, kamu punya gak. Kalo gak yaudah 
tak kembalikan lagi kesana. Itu salah satu bentuk pemerintah membatasi 
importasi, biar importasi tidak terus masuk ke Indonesia mengakibatkan 
devisa negara berkurang. Tapi kalo export digencarkan sama pemerintah” 

 
Keterangan dari wawancara di atas adalah menggambarkan bagaimana 

pelaku importir awam mendatangkan barang dengan menggunakan jasa EMKL 
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yang mana pelaku importir tersebut beranggapan bahwa mendatangkan barang 

dari luar akan mudah prosesnya. Seperti pengiriman barang via ekspedisi-

ekspedisi tersebut yang biasanya hanya mengirim dengan tanggungan biaya 

kirim saja tanpa pajak. Namun, jika pengiriman tersebut dari luar atau impor 

maka pemerintah akan menerapkan biaya pajak tersebut sesuai yang telah 

ditetapkan. Dan tidak hanya syarat barang kena pajak tapi juga ada dokumen-

dokumen yang harus dilengkapi oleh seorang importir yang akan mendatangkan 

barang dari luar. 

Pajak atau cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap 

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan 

dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 

Tahun 1995 Tentang Cukai. Dalam UU tersebut ditentukan berapa saja tarif 

cukai yang harus dibayar oleh pihak importir.  

Dan dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan pasal 12 

yang menyatakan bahwa barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif 

setinggi-tingginya empat puluh persen dari nilai pabean untuk perhitungan bea 

masuk. Hal ini dibenarkan oleh informan Choirul mengani tarif cukai hingga 40% 

tersebut. 

“Jadi perhitungan bea masuk itu sebenarnya maksimal 40% bener, 
maksimal 40%. Bukan semua barang dipukul 40% tergantung masing-
masing barang, maskimal 40%. Itupun bea masuk barang mewah. Kalo 
kita bicara bea masuk, bea masuk sendiri tergantung dari jenis barang 
yang di dimpor ataupun yang di ekspor. Anggep aja kalo kita 
mendatangkan mesin, mesin itu rata-rata 5%. Perhitungan bea masuk 
dihitung dari BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) atau HSQ secara 
internasional HSQ. HSQ itu atau impor—ekspor itu buku pajaknya kena 
berapa. Kalo ekspor kena bea keluar berapa kalo impor kena bea masuk 
berapa. Semuanya terlihat jelas di BTKI. Tapi kalo sekarang bea cukai 
sudah canggih, sudah 3 tahun yang lalu sampean bisa masuk insw.co.id 
disitu sampean bisa belajar tentang bea cukai. Pelaku bisnis, bagaimana 
perlakuan pemerintah, disitu nanti ada semua. Jadi cara menghitung bea 
masuk itu bagaimana bpn bph itu bagaimana, itu jelas ada semuanya 
disitu. Ada lagi beacukai.co.id disitu tidak selengkap insw.co.id karena 
insw sendiri adalah indonesia nasional single windows ini adalah sistem 
yang diterapkan 3 tahun yang lalu sama bea cukai, namanya sistem 
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online. Pertemuan antara pelaku bisnis dengan bea cukai yang tidak perlu 
menyerahkan hard copy kalo dulukan harus hard copy sekarang hanya 
dengan sistem soft copy insw, sudan ter connect dan dijawab dengan 
SPPB yang seperti saya tadi omong, ada SPPB, jalur kuning atau jalur 
merah. Sistem yang menjawab namanya insw itu” 
 
Arti dari pungutan tarif dalam pabean tersebut bukan berarti nilai yang 

dipungut ditetapkan 40%. Akan tetapi 40% merupakan nilai maksimal dalam 

pungutan tarif untuk pabean dan tarif 40% tersebut bisa dikategorikan tarif untuk 

barang mewah. Pungutan tarif tersebut akan disesuaikan dengan jenis barang 

yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Gambar 4.14: Ketidakprofesionalan Antara Dua Pelaku 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2014 

Ketidakprofesionalan pelaku bisnis dengan penyedia jasa EMKL tersebut 

akibat adanya informasi yang tidak sempurna antar pelaku. Ketidakprofesionalan 

pelaku bisa muncul di pelaku bisnisnya dan bisa juga pada pelaku jasa EMKL-

nya. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara dengan informan Choirul 

mengenai ketidakprofesionalan yang terdapat pada keduanya.  
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“Makanya seperti yang saya bilang di awal, orang-orang awam yang 
sama-sama... kita profesional orangnya awam. Kita terangkan gak ngerti, 
terbalik juga gini orangnya yang pelaku bisnis ini, yang importir jagung ini 
profesional, saya sebagai pelaku bisnis hanya ngaku-ngaku profesional. 
Anggep aja... dokumen ini ini ini tapi gak tau cara pengurusanya” 

 

Gambar 4.15 : Informan Choirul Sebagai Salah Satu Pegawai Perusahaan 
EMKL 

 
Sumber : diolah dari lapangan, 2014 

Ketidakprofesionalan antar pelaku juga terdapat juga pada pihak bea 

cukai dengan pemilik barang. Sama halnya dengan jasa EMKL/PPJK dengan 

importir. Jika orang importir awam yang menjadi korban sama halnya dengan 

pada pihak bea cukai.  
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Gambar 4.16: Ketidakprofesionalan Importir dengan Bea Cukai 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2014 

 
Informasi yang tidak sempurna menjadikan biaya transaksi bisa muncul. 

Seperti dalam tahap pemeriksaan dokumen oleh pihak bea cukai. Peristiwa 

tersebut diungkapkan oleh salah satu informan Nita dibawah ini. 

“Celah-celah seperti itu biasanya ada di tahap pemeriksaan dokumen 
PIBnya. Baru-baru ini saya ada shipment 1x40’HC, barang sudah tiba 
sejak akhir Desember. Karena komoditinya mesin jadi ada pemeriksaan 
jalur merah. Nah pada saat pemeriksaan fisik, bea cukai mencurigai 
mesin tersebut bekas.. karena ada beberapa bagian mesin tersebut yang 
terkelupas catnya. Akhirnya container gak bisa dikeluarkan dari TPS. 
Importir harus menyiapkan dokumen-dokumen lain yang menunjukkan 
bahwa barang itu masih baru/bukan barang second. Setelah mengurus 
perijinan di Daglu pusat, akhirnya barang baru bisa keluar akhir April 
dengan biaya demmurage hampir ½ milyar. Padahal itu cuma (kalo disisi 
kita orang awam) karena ada cat yang terkelupas di mesinya” 
 
Jadi adanya assymetric information menjadikan seorang pelaku importir 

awam yang tidak mengetahui prosedur detail dengan adanya kecacatan dalam 
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barang menjadikan barang tertahan di terminal hingga kurang lebih 4-5 bulan. 

Dengan pembayaran biaya kurang lebih hampir 1,2 milyar rupiah. Harga yang 

sangat tidak efisien dan mahal. Maka dari itu informasi yang tidak sempurna 

menjadikan pelaku bisnis harus membayar lebih mahal untuk bisa mengeluarkan 

barangnya dari terminal. Maka dari itu dalam prosedur kelengkapan dokumen 

dalam pengeluaran barang impor di terminal adalah hal yang paling vital. Jika 

ada celah sedikit, hal tersebut akan menjadi sasaran pihak bea cukai untuk 

melakukan praktik nakal. 

“Jadi kalo masalah pengeluaran container dari TPS, itu sudah tahap yang 
bisa dibilang paling akhir. Justru yang paling vital itu ada di tahap 
komunikasi PIB dan menunggu respon SPPB. Jadi kalo misal ada celah 
dikit aja di dokumen-dokumen pendukung import, itu bisa dijadikan 
sasaran empuk sama petugas bea cukainya”  
 
Kelengkapan informasi juga harus dimiliki oleh pelaku importir. Jika tidak 

akan menjadi lama proses pengeluaran petikemas di terminal. Salah satunya 

mengenai jenis barang yang akan di impor, pelaku bisnis harus mengetahui betul 

jenis barangnya. Perlakuan barang impor akan berbeda-beda disesuaikan sesuai 

jenis barangnya, misalkan jenis pertanian atau barang yang cepet busuk dengan 

barang yang tidak cepet busuk contohnya baju, sarang burung, dan yang lainya. 

Pemerintah akan memperioritaskan pengeluaran barang dengan kategori barang 

cepat busuk. Jika kategori pertanian atau barang cepat busuk, disini dicontohkan 

buah-buahan, benih jagung dan jahe, maka pelaku usaha atau pemilik barang 

pertama harus pergi ke tempat karantina. Karena pemerintah menerapkan aturan 

mengenai pembatasan impor.  

“Kayak importir.. impor jagung tadi harusnya ke karantina karena 
larangan pembatasan untuk dokumen impor jagung adalah ke karantina 
tumbuhan. Nah, karantina tumbuhan ini butuh apa sih, itu yang harus 
ditelaah dulu, kalo enggak terjadinya semacam ini. Gak ada kelengkapan, 
gak connect antara si importir dengan pelaku jasa. Kalo kita sama-sama 
gak akan terjadi. Kitapun selama ini impor... membantu importir jagung, 
importir bawang, jahe dan ini dalam kategori gampang tumbuh 
kembangnya. Kalo terlalu lama... anggep aja jahe, jahe kalo terlalu lama 
tonggolnya keluar, tonggolnya keluar kita di klaim. Batas waktu, gak usah 
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jauh-jauh.. apel, buah-buahan apel, anggur terlalu lama di pelabuhan 
bosok. Apa yang kita lakukan?  Kalo kita sama-sama enak antara importir 
dengan kita pelaku jasa yang sama-sama profesional gak sampek 5 hari  
dan bea cukai sama kita menjamin. Untuk barang komoditi itu batas 
waktunya hanya maksimal 5 hari. Kalo gak dikeluarkan, tanggungjawab 
dikembalikan ke pemilik barang, seperti tumbuh, rusak dan di prioritaskan 
sama bea cukai. Yang paling utama di prioritaskan, anggep aja saya 
impor mesin sampean impor buah-buahan jagung kayak tadi sejenisnya 
yang mudah tumbuh dan mudah busuk. Pemerintah sudah memberikan, 
ini didahulukan. Walaupun saya ngomong, tak kasih uangpun, seberapa 
besar, gak akan mau. Dia gak akan mau, tetep milih yang beresiko tinggi, 
ini termasuk barang beresiko tinggi, dia bertaruhan jabatan sampek 
mendahulukan yang mesin, itu sudah ada aturannya. Pemerintah 
memberikan aturan, makanya kalo ada yang 20 hari, 30 hari saya gak 
menyalahkan mana si A, si B. Mungkin ada yang gak ngerti antara si ini 
sama yang ini, gak connect gitu aja” 

 
Dari penjelasan diatas yang disebutkan informan Choirul, ketika pelaku 

bisnis dan pelaku jasa EMKL/ PPJK tidak terjadi adanya assymetric information 

maka pengeluaran petikemas dari terminal tidak akan memakan waktu yang 

lama. Bahkan informan Choirul sebagai salah satu karyawan perusahaan jasa 

EMKL/ PPJK menyatakan pihak bea cukai juga akan menjamin barang beresiko 

tinggi (high risk) ini akan cepat keluar atau waktu prosesnya cepat maksimal lima 

(5) hari. Ini juga dipertegas dari penrnyataan informan Coirul mengenai pihak 

pemerintah akan tegas dengan mendahulukan barang beresiko tinggi. Maka dari 

itu ketika diantara pelaku bisnis dan pihak perusahaan jasa ada informasi yang 

tidak simetris maka keduanya tidak dapat connect satu sama lain.  

 
 
4.2.3. Kemudahan Buka Jasa EMKL Dijadikan Celah Oleh Oknum 

Biaya transaksi yang muncul bukan hanya biaya menunggu dan adanya 

informasi yang tidak sempurna. Ada pula biaya yang muncul dalam proses 

pengeluarang petikemas impor dari terminal petikemas Surabaya. Seperti 

sebelumnya, pengeluaran petikemas hampir semua pelaku bisnis akan 

menyerahkan proses pengeluaran petikemas impor pada pihak penyedia jasa 

EMKL/PPJK. Namun yang menjadi penyebab munculnya biaya transaksi 
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tersebut adalah adanya celah bagi pihak penyedia jasa EMKL untuk berprilaku 

oportunistik. 

Perilaku oportunistik merupakan upaya untuk mendapatkan suatu 

keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi (Yustika, 

2010). Dan perilaku oportunistik juga bisa diartikan dalam beberapa tindakan dan 

perilaku manusia atau organisasi yang bertujuan dengan tujuan baik yang 

diinginkan manusia. Pengendalian atas tingkah laku oportunistik dapat dilakukan 

melalui penegakan hukum dalam institusi formal dan aturan lokal dalam institusi 

lokal (Djago et.al, 2003). 

Gambar 4.17: Perilaku Oportunistik Oleh Pihak EMKL/PPJK  

 

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2014 

Munculnya perilaku oportunistik dalam mekanisme pengeluaran 

petikemas impor ini ditandai dengan adanya perilaku perusahaan jasa EMKL/ 

PPJK yang tidak profesional dalam mengeluarkan barang milik importir. Bisa 

disebut pula pelaku usaha jasa EMKL/ PPJK ini abal-abal dalam menjalankan 

usahanya. Sehingga pelaku usaha seringkali tidak bertanggung jawab atas 

pengeluaran barang milik importir. Informan Choirul mengungkapkan adanya 
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ketidakprofesionalan sebuah perusahaan jasa EMKL/ PPJK di pelabuhan tanjung 

perak Surabaya.  

“Hmm..banyak, anggep ajalah aku bukan membanggakan kantorku, 
EMKL sendiri di Perak ada berapa sih? Ribuan, mungkin ratusan dan 
rumah yang dijadikan kantor. Gak usah rumah yang dijadikan kantor, kos-
kosan yang dijadikan kantor juga banyak. Mereka ngaku-ngaku bisa, 
hanya bermodalkan PT atau CV selesai. Pelaku bisnis EMKL mudah, ijin 
EMKL mudah” 

 
Bukan tanpa alasan pengeluaran barang importir terkadang mengalami 

penahanan atau membutuhkan waktu yang lama. Salah satu alasan ini bisa 

diakibatkan karena adanya pelaku usaha yang abal-abal atau lempar tanggung 

jawab kepada orang lain. Kejadian ini, merupakan akibat mudahnya seseorang 

dalam membuka usaha penyedia jasa EMKL/ PPJK. Penipu usaha jasa EMKL ini 

tergolong resmi dan terdaftar di pemerintah. Mudahnya mendirikan perusahaan 

jasa EMKL/ PPJK dijadikan sebuah celah oleh sebagian orang atau oknum-

oknum tertentu. Di pertegas dari pernyataan informan Choirul mengenai 

seringnya terjadi penipuan yang diakbitkan adanya assymetric information antar 

pelaku bisnis dengan penyedia jasa EMKL/ PPJK yang berstatus resmi. 

“Iya, resmi. Anggep aja mereka... saya freland saya punya CV sendiri. 
Sudah saya kerja, dua orang kerja. Saya terima order, saya kerjakan 
saya lempar ke orang lain. Saya gak melakukan kerja sendiri, saya 
subkan ke orang lain kan gak prof. Kita gak tau hanya terima order 
dilemparkan orang lain, yang notaben ini teman saya, saya tahu tapi saya 
gak melakukan pekerjaanya. Hasil dilapangan kita gak tau, yang penting 
beres. Kita jadi masalah, lari dong. Itu yang terjadi, banyak sekali” 

 
Pembukaan usaha jasa EMKL/ PPJK bisa dibilang prosedurnya mudah. 

Dari mudahnya usaha jasa EMKL/ PPJK seperti yang dikatakan informan Choirul 

sebelumnya yang mana dengan berkedok CV atau PT pelaku usaha bisa 

berperilaku oportunistik. Yang mana oknum tersebut mengambil keuntungan 

dengan parktik yang tidak jujur. Kemudahan ini juga dimanfaatkan sebagai celah 

oleh beberap oknum yang berperilaku oportunistik.  
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Bukannya pemerintah tinggal diam dalam mengurus masalah pembukaan 

penyedia jasa EMKL/ PPJK. Namun, pada kenyataanya peraturan yang 

ditetapkan oleh pemerintah kurang adanya pengawasan. Sehingga aturan main 

dalam pembukaan usaha penyedia jasa EMKL/ PPJK semakin ke arah sini 

peraturanya semakin longgar. Dahulu pemerintah bertindak tegas dalam 

menerapkan aturan yang berlaku dalam pembukaan usaha penyedia jasa EMKL/ 

PPJK. Tapi saat ini peraturan kembali longgar. Bahkan pemerintah tidak 

mengetahui permainan-permainan yang terjadi di lapangan seperti adanya 

penipuan kepada importir. Dan dibawah ini merupakan pernyataan informan 

Choirul mengenai hal tersebut beserta prosedur pembukaan usaha penyedia 

jasa EMKL/ PPJK. 

 “Pemerintah gak ngerti, itukan salah satu celah. Dulu sebenarnya sudah 
dibatasi harus narok jaminan 250 juta tapi lama-kelamaan kendo lagi. 250 
juta itu tidak dalam bentuk uang fisik cash tapi hanya dengan jaminan. 
Dengan jaminan, dimasukkan ke asuransi ataupun di garansi bank. 
Hanya dengan selembar kertas sudah jadi PT. Hanya bayar komisi 2 juta, 
3 juta, 5 juta paling besar, 8 juta selesai jadi PT. Celah banyak, cuman.. 
istilahnya pemerintah harus.. saya gak menyalahkan pemerintah, 
sebenarnya pemerintah, aturan yang ditepakan pemerintah juga sudah 
cukup bagus. Tapi karena pelaku bisnis jasanya sendiri, oknum-
oknumnya juga banyak, mudah mempelajari celah, ketemu celahnya” 

 
Aturan yang dibuat pemerintah sebelum terjadi aturan yang berlaku saat 

ini hanya mampu bertahan selama dua (2) bulan saja. Pergeseran ini 

dikarenakan adanya protes dari ormas-ormas (organisasi masyarakat). Aturan 

yang lama, menerapkan pembayar pembukaan usaha jasa EMKL/ PPJK dengan 

uang 250 juta secara cash. Aturan tersebut bagi pelaku usaha penyedia jasa 

EMKL/ PPJK dirasa terlalu berat sehingga hal ini bisa mengurangi oknum-oknum 

yang berperilaku oportunistik. 

“.....peraturan awal, 250 juta uang cash. Jadi perusahaan-perusahaan 
kecil yang cuman 2 orang, 3 orang sampek 10 orang gak akan bisa. 
Berani menjaminakn uang 250 juta per tahun, setiap tahun pembaruan 
lagi, sanggup gak? Pasti mereka gak akan sanggup. Peraturan awalnya 
begitu, sekerang bergeser....dengan selembar kertas jadi. Kalo mau ketat 
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ya itu tadi, kembalikan ke peraturan awal. Setidaknya kalo niat bekerja ya 
keluarkan dulu uangnya, jaminan ke pemerintah. Kalo ada apa-apa, lari. 
Uang itu enak, dipegang pemerintah. Kalo hanya selembar kertas, siapa 
yang bisa dikejar? Bank? Bank gak mungkin, ngejar apa? Asuransi? 
Asuransinya buyar mau gimana? Pemerintah ngejar apa? Kan gak bisa. 
Kalo udah berupa uang cash, orang mau lari, mikir. Ini uang besar yang 
tak tarok di negara. Kalo gak ngerjakan yang besar, yang bener-bener 
niat gak mungkin orang akan narok uang sebegitu besarnya” 

 
Gambar 4.18 : Pergeseran Peraturan Dalam Pembukaan Jasa EMKL/PPJK 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2014 

  
Dengan aturan yang berlaku saat itu, yang mana perusahaan wajib 

membayar jaminan uang 250 juta berupa uang cash saat membuka usaha 

penyedia jasa EMKL/ PPJK dan setiap tahunya pemilik usaha jasa EMKL/ PPJK 

wajib memperbaruhi dan membayar uang sebesar 250 juta. Hal ini tentu akan 

memberatkan bagi pemilik usaha yang abal-abal dan tidak bertanggung jawab. 

Orang yang hanya bermain-main dengan pura-pura profesionl tidak akan mampu 

membayar uang sebesar itu. Namun, kembali lagi saat ini yang terjadi di 
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lapangan banyak EMKL/ PPJK dengan hanya selembar kertas yang menyatakan 

bahwa pelaku usaha jasa tersebut resmi atau berupa CV ataupun PT. Jika 

peraturan pemerintah seperti itu maka orang tidak akan main-main dalam 

menjalankan usaha penyedia jasa tersebut. 

 
4.2.4. Pungutan Liar Merupakan Adat Istiadat 

Proses pengeluaran dari terminal petikemas Surabaya merupakan 

aktifitas yang melibatkan banyak pihak. Pasalnya pihak pelaku bisnis juga 

melakukan pengeluaran barang impor dibantu dengan pihak ketiga atau pihak 

penyedia jasa EMKL/PPJK. Dalam hal tersebut seringkali muncul pungutan liar 

(pungli), pungutan liar ini bisa muncul dari pihak formal maupun pihak informal. 

Pungutan liar merupakan hal yang tabuh dilakukan di berbagai kegiatan untuk 

melancarkan sebuah transaksi. Di indonesia sendiri pungutan liar dijadikan 

sebuah adat istiadat dari sebuah transaksi perdagangan. Termasuk pada 

mekanisme pengeluaran petikemas impor di TPS. Adat istiadat yang buruk ini 

menjadi suatu yang sulit untuk dibersihkan. Meski fenomenanya saat ini mulai 

bergeser dengan gencarnya KPK memberantas para koruptor atau pihak-pihak 

lembaga menerapkan aturan yang ketat dan lain-lain. Akan tetapi tetap saja 

masih saja ada celah bagi seseorang untuk berlaku seperti itu. Seperti yang 

diungkapkan oleh informan Choirul mengenai pembahasan pungutan liar 

merupakan sebuah adat istiadat. 

“Secara lapangan sih kalo boleh jujur belum bisa karena memang, saya 
biacara adat istiadat, istilahnya kebiasaan yang terjadi di Indonesia. 
Berapapun nilainya, enggak.. saya gak menutup-nutupi yang terjadi. 
Fenomena yang di Indonesia itu bagaimana. Tapi yang jelas memang 
ada. Dan saya tidak bisa menyebutkan berapa nilainya” 

 
Meskipun, sebenarnya pihak pemerintah juga tidak berdiam diri untuk 

meminialisir oknum pungutan liar di lapangan. Di TPS sendiri sudah 

mengeluarkan aturan mengenai pungutan liar (pungli). Aturan itu tertulis jelas di 
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Surat Edaran Nomor : 06/SE.PJ.1.04/TPS-2014 tentang Larangan Melakukan 

Pungutan Liar Di PT. Terminal Petikemas Surabaya. Tapi kenyataan yang 

berlaku meski sudah diterapkan aturan tersebut, tapi ada sebagian orang yang 

masih melakukan pungli tersebut. Hal ini yang perlu diperhatikan lagi oleh pihak 

pemerintah untuk melancarkan kegiatan transaksi terutama pada prosesi 

pengeluaran petikemas impor. Dan juga bisa mengurangi biaya transaksi yang 

muncul di dalam mekanisme pengeluaran petikemas impor terutama di 

pelabuhan Surabaya. 

 
4.2.5. “Uang Terimakasih” Sebagai Biaya Transaksi Ex-post 

Biaya transaksi dalam proses pengeluaran petikemas impor sudah 

banyak teridentifikasi seperti yang telah disebutkan diatas. Salah satu biaya yang 

muncul adalah “uang terimakasih”. Uang terimakasih disini adalah merupakan 

lanjutan dari pembahasan mengenai pungutan liar, yang mana ada uang 

terimakasih digunakan sebagai biaya transaksi ex-post.  

Dari sudut pandang biaya transaksi menyangkut masalah ex-ante dan ex-

post. Masalah ex-ante terjadi ketika salah satu pihak transaksi memiliki informasi 

yang terbatas tentang pembelian atau penjualan potensial daripada yang lain, 

tetapi kerugian informasi bisa dihilangkan setelah transaksi itu lengkap. 

Sedangkan ex-post yaitu informasi yang tidak sempurna terjadi ketika salah satu 

pihak transaksi memiliki informasi yang terbatas ketimbang pihak yang lain, 

bahkan setelah transaksi tersebut terjadi (Yustika, 2010) 

Menurut Petrović dan Krstić (2011) Biaya transaksi ex-post memiliki 

berbagai bentuk, yaitu: (1) Biaya penyesuaian yang salah ketika terjadi 

ketidakseimbangan transaksi antara pihak kontrak yang disebut “pergeseran 

kurva kontrak” oleh Masahiko Aoki; (2) Biaya negosiasi ketika kedua belah pihak 

kontrak mencoba untuk memperbaiki keseimbangan transaksi; (3) Biaya 
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membangun dan berfungsi dari struktur pemerintah dengan menyelesaikan 

berbagai sengketa; (4) Biaya asuransi yang efektif dari kewajiban.  

Uang terimakasih merupakan biaya transaksi yang ditanggung oleh 

beberapa pihak dalam transaksi pengeluaran petikemas impor. Biaya transaksi 

tersebut bisa terjadi di segala proses. Di lapangan, uang terimakasih dibenarkan 

keberadaanya oleh informan Choirul yang bekerja secara lapangan di pihak 

perusahaan jasa EMKL/PPJK. Seperti dalam kutipan wawancara dibawah ini. 

“Ada yang jelas. Itu dalam proses pengeluaran.... endak waktu proses 
pengeluaran. Di TPS juga di bea cukai juga, tapi gak dalam nilai jumlah 
besar. Ya... istilahnya uang terimakasih, uang terimakasih sajalah.  
Adalah...Masih ada oknum-oknum. Tetep jika kita tidak beri, karena 
sudah kebiasaan lama ya mungkin perlahan-lahan dikikis, tapi 
pengikisanya gak tau butuh waktu berapa lama, berapa tahun lagi. Masih 
ada... yang jelas masih ada, sampek hari ini” 

 
Dalam kutipan wawancara tersebut informan Choirul menjelaskan ada 

biaya yang harus di tanggung oleh beberapa pihak. Dalam hal tersebut bisa 

terdapat di dalam proses pengeluaran petikemas impor di TPS ataupun di pihak 

bea cukai. Meski terbilang biaya transaksi tersebut tidak dalam jumlah yang 

besar, namun biaya tersebut di lapangan di istilahkan sebagai uang terimakasih. 

Fenomena tersebut di Indonesia terbilang tabuh dilakukan di segala transaksi 

termasuk dalam pengeluaran petikemas. Jika tanpa biaya tersebut, maka bisa 

jadi proses transaksi akan lebih lama. Dan di Indonesia sendiri hal tersebut 

sangat susah untuk di bersihkan. Entah butuh berapa lama hingga biaya 

transaksi uang terimakasih sebagai ex-post bisa hilang di lapangan. 

 Di pelabuhan sendiri, secara lapangan memang banyak orang 

mengatakan bahwa kehidupan di pelabuhan sangatlah keras. Maka dari itu, jika 

ada biaya transaksi muncul dalam proses transaksi di pelabuhan dirasa wajar, 

meski hal tersebut harusnya tidak diperbolehkan dalam aturan yang berlaku. 
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Pernyataan tersebut dipertegas oleh informan lain yaitu informan Man sebagai 

supir container. 

“Pelabuhan sekarang gak ada embel-embele kan susah. Embel-embele 

maksute uang-uang itu buat ngasik itu” (Pelabuhan sekarang jika tanpa 

imbalan yang lain akan susah. Embel-embel disini maksutnya uang) 

 
   
Informan Man menjelaskan bagaimana keadaan di pelabuhan secara 

kenyataan yang ada. Sebagai supir container informan Man mengetahui 

keadaan lapangan yang ada di pelabuhan. Di sini informan mencontohkan 

mengenai uang terimakasih yang muncul dalam proses pengeluaran petikemas 

impor. Disini posisi munculnya biaya transaksi ex-post ketika adanya transaksi 

antara pihak perusahaan EMKL dengan pihak pemilik mobil container. 

“Kita minta muatan ke orang itu ya harus ngasih berapa persen. Istilahe 

orang perak RC. Paling dikit 50. Sedangkan ongkose berapa. Ya Cuma 

tau’e gitu tok. Ya... penguruse truck, supire gak tau. Suruh angkut, angkut 

gitu tok. Paling gak yo 50 tok” (Kita minta muatan ke orang itu ya harus 

memberi berapa persen. Istilahnya orang perak RC. Paling sedikit 50rb. 

Sedangkan ongkosnya berapa? Ya taunya cuman itu saja.ya 

pengurusnya truck supirnya tidak tahu. Di suruh angkut, angkut saja. 

Paling tidak 50rb saja) 

 

Kutipan wawancara informan menceritakan adanya biaya yang harus di 

tanggung oleh pemilik mobil untuk bisa memperoleh muatan. Meski nilai 

nominalnya tidak besar, hanya 50 ribu, namun perusahaan penyedia jasa EMKL 

harus membayar biaya transaksi tersebut demi bisa mengangkut barang. Dalam 

arti muatan adalah pengangkutan petikemas impor dari TPS.  

Persaingan yang ketat menjadi hal paling utama seorang pelaku usaha 

akhirnya mau tidak mau harus membayar biaya transaksi yang digunakan dalam 

negosiasi untuk mengambil muatan. Tidak peduli dengan status kekeluargaan, 

persaingan angkut muatan bagi pemilik mobil container untuk bisa mengambil 

muatan kepada EMKL/ PPJK maka harus membayar biaya transaksi. 
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“Lah iya.. seumpama ngambil IR minta muatan ke EMKL si A, B.  Iku kan 
modele royok’an. Mobil banyak, muatan dikit. Biasae saingan kan gitu. 
Kemungkinan gak ada. Sedangkan ini lho muatane adik’e diambil 
kakak’e. Gitu ae adik’e masih mintak......kalo gak dikasih, kasikan sama 
orang. Biaya apa... ya masuk kantong. Itukan ngasih uang pribadi tok” 
(misalkan mengambil IR minta muatan ke EMKL si A, B. Itukan sistemnya 
berebut. Mobilnya banyak tapi muatan sedikit. Biasanya gitu kan 
bersaing. Kemungkinan tidak ada. Sedangkan ini muatan adiknya diambil 
kakaknya, gitu itu adiknya masih minta, kalau tidak dikasih akan 
dikasihkan ke orang lain) 

 
Tanpa melihat status kekeluargaan, pihak pelaku penyedia jasa dalam 

proses pengeluaran petikemas akan tetap diberikan tanggungan biaya transaksi 

yang mana dilapangan biasanya disebut uang terimakasih. Uang terimakasih ini 

merupakan biaya transaksi ex-post, yang mana bisa termasuk dalam biaya 

penyesuaian yang salah ketika terjadi ketidakseimbangan transaksi antara pihak 

kontrak yang disebut “pergeseran kurva kontrak”. 

Dari semua pernyataan mengenai adanya biaya transaksi uang 

terimakasih. Untuk meyakinkan pernyataanya bisa dilihat dari kutipan wawancara 

dengan informan Choirul dibawah ini. 

Permainan-permainan kayak gitu itu masih banyak ya? Banyak..banyak 

Di lapangan fenomenanya masih banyak? Itu celah.  

Baik perorangan, baik pribadi atau yang lain uangnya masuk pribadi ? iya, 
itu termasuk celah, yang aku gak bisa sebutkan nilai dan besaranya. 

 
Celah yang muncul dalam transaksi pengeluaran petikemas impor 

terkadang memang menjadi sebuah kesempatan oleh beberapa oknum, tidak 

terkecuali pihak bea cukai. Terkadang pihak bea cukai mencari kesalahan atau 

kekurang dari kelengkapan dokumen sehingga menjadi celah. 

“Misal di invoice/packing list ada celah sedikit aja pasti jadi ribet. Kalo 
celah-celah seperti itu biasanya orang-orang operasional kasih salam 
tempel dan sim salabim langsung dapat respon SPPB. Tak kasih 
gambaran sedikit, jadi saya tuh berada di antara importir dan pelayaran. 
kalo kapal tiba & saya sudah terima dokumen-dokumen dari overseas 
agent saya. Nanti saya send arrval notice ke importir. Jadi jauh hari 
sebelum kapal tiba saya yang bikin inward manifest. Selanjutnya inward 
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manifest ini nanti  disubmit pelayaran ke bea cukai terus ada respon dari 
BC1.1/tgl/post. Data ini nanti dipakai untuk keperluan submit PIB. Data 
yang saya jadikan acuan untuk inward manifest adalah data yang 
terbilang pada BL/bill of lading. Data tersebut harus plek sama yang ada 
di BL, gak boleh ada yang beda” 
 
“Tapi saya juga pernah ngalami. Jadi di BL itu ada data nama shipper, 
consignee, notify party. Di BL tertulis, shipper: X; consignee: PT. ABC; 
notify party: same as consignee. Data di manifest saya tuliskan sesuai itu, 
eh... ndak taunya beberapa hari kemudian..ppjknya importir telpon saya, 
katanya pihak bea cukai minta redress manifest (redress manifest  : 
pengajuan revisi data di manifest. Soalnya kata pemeriksanya nama 
notify party nya ndak boleh ditulis ‘same as consignee’, katanya lagi musti 
diinput lengkap PT. ABC. Hala kalo case2 seperti itu tadi yang biasanya 
kita sebut bea cukai lagi cari-cari. Pinter-pinternya operasional EMKL 
argumen ajah. Atau kalo mentok ya  kasih amplop. Daripada redress.. 
yang soal biaya & waktunya belum pasti juga” 
 
Pada kejadian yang di alami oleh infoman Nita menandakan memang 

pihak bea cukai kadangkala mencari-cari sebuah kesalahan sehingga ada celah 

untuk pihak perusahaan EMKL/PPJK memberikan uang kelancaran. 

Biaya yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan jasa EMKL/PPJK 

untuk membayar uang kelancaran atau bisa juga disebut ‘uang terimakasih’ 

meski nominalnya tidak besar namun konsekuensi pembayaran bisa dibilang 

lebih dari dua kali. Jadi banyak bagian yang harus dibayar dalam transaksi 

tersebut. Seperti pernyataan informan Nita dalam kutipan wawancara 

menyebutkan berapa nominal yang dibayarkan dan berapa part yang harus 

untuk memperlancar pengeluaran petikemas impor dari terminal. 

“Yang dikasih kotor ke operasional kita 35rb/shipment, tapi biasanya yah 
gak segitu yang dikasih operational ke orang TPSnya, ceperan orang 
lapangan. Tapi beda-beda tergantung operasional masing-masing, 
maklumlah ada yang open ada yang tidak” 
 

 Lebih jelas lagi adanya uang yang harus dibayar untuk kelancaran 

pengeluara barang bisa dilihat langsung pada gambar dibawah ini. Yang mana, 

gambar tersebut adalah kutipan wawancara yang dilakukan informan Nita 

dengan rekan kerjanya di devisi EMKL/PPJK. 
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Gambar 4.19 : Percakapan Mengenai Adanya Biaya Kelancaran 1 

 
Sumber : Diolah dari lapangan, 2014 
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Gambar 4.20 : Percakapan Mengenai Adanya Biaya Kelancaran 

2

 

Sumber : Diolah dari lapangan, 2014 

 

Pada inti dari munculnya biaya transaksi adalah pengawasan pihak 

pemerintah di lapangan. Pihak pemerintah kurang ada pengawasan sehingga hal 
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tersebut menyebabkan sebuah celah bagi onknum-oknum untuk melakukan 

kejahatan. Dan bisa menggurita di kawasan pelabuhan jika tidak ditindaklanjuti 

oleh pihak pemerintah. Ketika informan Choirul ditanya mengenai adanya 

permainan yang ada di lapangan ketika proses pengeluaran petikemas impor 

selain yang telah disebutkan, maka inilah kutipan wawancara dengan nara 

sumber. 

Bisa di ceritakan lagi menganai Transaksi-transaksi yang lain seperti 
oknum-oknum tadi? 

“Sorry, aku gak bisa ngomong, gak bisa ngomong kalo itu, sorry banget. 
Walaupun tahu aku gak bisa ngomong. Ya sorry, kalo yang hal semacam 
itu sudah menjadi rahasia publik dan saya tidak bisa mengungkapkan. 
Apapun yang terjadi saya gak mau mengungkapkan. Pasti ada” 
 
Disini informan Choirul menyatakan secara gamblang mengenai adanya 

biaya transaksi yang muncul dalam proses pengeluaran petikemas oleh oknum-

oknum lain dengan transaksi yang lain. Namun, secara tegas pula informan 

Coirul enggan menjawab pertanyaan tersebut. Meski telah diakui hal tersebut 

merupakan rahasia publik, tapi kenyataanya informan Choirul tidak akan mau 

menjawab. Jelas, secara tersirat informan Choirul menyatakan ada sesuatu hal 

yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka mengenai hal tersebut. 

Kesimpulan dari uang terimakasih yang muncul bisa digambarkan pada 

gambar dibawah ini. Yang mana jika dibaca dari gambar dibawah ini, maka 

munculnya uang terimakasih pada proses pengeluaran petikemas impor ada 

pada empat tititk. Pertama, antara importir dengan pihak bea cukai (nomor 1) 

mengenai informasi yang terbatas dengan adanya kesalahan penulisan dokumen 

oleh pihak EMKL/PPJK seperti yang diuraikan diatas. Meskipun, importir akan 

sepenuhnya menyerahkan pada pihak EMKL/PPJK untuk mengurus adanya 

keslahan maupun pembayaran adanya uang terimakasih. 
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Gambar 4.21: Alur Munculnya Uang Terimakasih Antar Pelaku Bisnis 

 

Sumber: Ilustrasi Penulis, 2014 

 

Uang terimakasih juga muncul antara EMK/PPJK dan bea cukai (nomor 

2) terkait maaslah pengurusan dokumen maupun uang terimakasih dengan 

operator bea cukai. Masalah adanya uang terimakasih ini muncul dengan 

pembayaran pada setiap operator, yang kurang lebih jumlah operator ada empat. 

Setiap operator kurang lebih dibayar Rp 30.000 – Rp 50.000 per dokumen. Uang 

terimakasih ini digunakan untuk memperlancar proses administrasi atau 
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pengurusan dokumen. Ketika dokumen sudah lengkap dan SPPB sudah keluar 

dan kemudian pihak EMKL/PPJK tidak memberikan uang terimakasih nantinya 

pihak bea cukai akan memperhatikan pelaku EMKL/PPJK mana saja yang tidak 

memberi uang terimakasih tersebut dan seminggu kemudian proses 

pengeurusan dokumen akan diperlambat. 

Sedangkan dari sumber yang lain mengatakan pembayaran untuk SPPB 

container perdokumen biasanya sebesar Rp 5000, biaya tersebut untuk pihak 

bea cukai. Untuk pengambilan container yaitu sebesar Rp 3000 – Rp 5000. Jadi 

total untuk pengeluaran barang perpalet bisa mencapai Rp 30.000 – Rp 50.000 

perdokumen. 

Sama halnya yang terjadi di bea cukai, di TPS juga seperti tersebut, pihak 

EMKL/PPJK juga harus membayar uang terimakasih demi kelancaran. Dan yang 

terakhir, uang terimakasih ada pada pihak pemilik mobil container dengan 

EMKL/PPJK. Nominalnya memang tidak dalam jumlah besar dan masih dalam 

kisaran nilai Rp 50.000. Hal tersebut memang tidak memberatkan bagi pelaku 

bisnis, namun secara ekonomi biaya-biaya tersebut sangat merugikan untuk 

efisiensi kelembagaan. 

 

4.3. Respon Pelaku Usaha Terhadap Identifikasi Biaya Transaksi 

Dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang ketiga. 

Peneliti akan menyebutkan informan selaku pengusaha (user) dengan 

menggunakan petikemas sebagai tempat untuk pengiriman baranng. Pengguna 

petikemas ini memilih petikemas dengan alasan barang yang dikirim adalah 

impor dengan melalui jalur air. Sumber informan pelaku bisnis (user) merupkan 

importir APU (Angka Pengenal Importir Umum) dengan bentuk UD. Importir 

sangkar burung ini mengirim barang dari China maka dari itu pengiriman 

dilakukan melalui jalur air. 
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 Munculnya biaya transaksi dalam proses pengeluaran petikemas 

dikhawatirkan akan mempengaruhi gairah pelaku bisnis dalam menggunakan 

petikemas dengan pengiriman melalui jalur air. Waktu tunggu pengeluaran 

petikemas yang lama bisa menjadi penghambat kelancaran arus perdagangan 

bagi sebagian pelaku bisnis. Meski saat ini pemerintah telah banyak membatasi 

masuknya barang impor, namun bagi sebagian pelaku bisnis masih melakukan 

impor barang untuk memenuhi permintaan barang dalam negeri. Harga barang di 

dalam negeri yang kalah bersaing dengan importir-importir China maupun negara 

yang lain menjadi penyebab orang lebih memilih barang impor. 

 Salah satunya pelaku bisnis yang menjadi informan untuk menjawab 

rumusan masalah ketiga ini adalah importir APU yaitu informan Hendrik yang 

merupakan importir sangkar burung. Informan Hendrik memilih impor sangkar 

burung dari China dengan alasan harga barang di dalam negeri jauh lebih tinggi 

ketimbang barang yang di impor dari China. 

 Bagaimana respon pelaku bisnis dengan adanya identifikasi biaya 

transaksi yang muncul terhadap mahalnya biaya logistik. Dalam fenomena yang 

terjadi logistik indonesia memang lebih mahal jika dibandingkan negara-negara 

lain. Alasan mahalnya logistik pabean di Indonesia terlihat tidak jelas apa 

penyebabnya. Bahkan informan Choirul yang mengaku masuk di pelabuhan 

sudah sejak 1996 hingga saat ini tidak memahami bagaimana logistik pabean 

Indonesia sangat mahal. 

“Jatuhnya mahal dibanding luar negeri seperti Singapura dan Malaysia 
jelas. Sampai saat ini saya pun gak faham dengan perbedaan kenapa? 
dari sisi... anggap aja dari sisi pelabuhan, sewa gudang. Gudang yang 
diterapkan TPS 1-5 hari berapa ribu itu aja sudah berbeda. Itu sudah jelas 
berbeda dan kategori itupun saya juga gak bisa paham. Apa yang 
membedakan negara Indonesia ini lebih besar. Dari sisi pelayaran jauh 
kalah dengan Singapura dan Malaysia. Saya gak bisa jelaskan, saya gak 
faham”  
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Informan Choirul mencontohkan Indonesia dengan Singapura dan 

Malaysia, logistik pabean sangat berbeda, dan informan Choirul tidak bisa 

menjelaskan lebih dalam karena informan Choirul tidak mengetahui apa yang 

menjadi penyebab mahalnya logistik Indonesia. Bahkan pelayaran dalam negeri 

dinilai kalah jauh ketimbang dua negara tersebut. 

Fenomena lain yang ada di Indonesia adalah mengenai biaya logistik 

dalam negeri yang harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan logistik 

internasional. Maka dari tiu pelaku bisnis lebih bergairan untuk melakukakn impor 

internasional. Pertanyaan tersebut dijawab oleh informan Choirul sebagai berikut: 

“Kalo kita lihat hal semacam itu sebenarnya gini, anggep aja... kalo kita 
bicara export, export adalah pemasukan devisa tertinggi. Indonesia 
sendiri, negara manapaun gak usah Indonesia negara manapun pasti 
akan meningkatkan daya tarik export. Karena apa? Daya tari export, 
orang yang melakukan export devisa negara pasti akan bertambah. 
Kemudahan-kemudahan yang diberikan sama pemerintah untuk export 
pelaku bisnis export banyak sekali termasuk penekanan harga shipping 
line penekanan sewa gudang di TPS dan banyak lagi harga-harga yang 
lain. Beda dengan pengiriman lokal, pengiriman lokal antara Surabaya ke 
Makasar, Surabaya ke Jambi ini akan memburuhkan biaya yang besar 
karena biaya shipping biaya kapal yang terjadi adalah kapal-kapal lokal, 
kapal-kapal swasta yang tidak dimiliki negara dan ini bukan termasuk 
pemasukan devisa negara karena ini jual beli di dalam negara”  

 
Pada intinya mahalnya biaya logistik pabean yang terjadi dalam negeri 

disebabkan karena kapal yang digunakan untuk mengirim dalam negeri misalkan 

Surabaya-Makasar, Surabaya-Jambi yaitu dengan menggunakan kapal milik 

swasta yang tidak dimiliki negara. Dan untuk pengiriman dalam negeri atau 

melakukan export dalam negeri tidak akan menambah devisa negera. Maka dari 

itu jika pelaku bisnis melakukan export luar negeri maka pemerintah akan 

memberikan fasilitas yaitu dengan memudahkan proses export-nya termasuk 

pada penekanan harga shipping. Meski kemudahan diberikan kepada pelaku 

bisnis yang melakukan export, pemerintah juga harus membatasi impor yang 
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mana harga logistik pebean untuk impor juga terbilang murah ketimbang harga 

melakukan ekspor-impor dalam negeri. 

Pembahasan mengenai bagaimana respon pelaku usaha terhadap 

munculnya biaya transaksi dalam proses pengeluaran petikemas yang 

disebutkan dalam sub bab sebelumnya akan dibahas lebih detail dibawah ini. 

 
4.3.1. Biaya Menunggu Dianggap Masih Wajar 

Pengeluaran barang impor di pelabuhan selayaknya sesuai aturan yang 

berlaku, pengeluarannya harus sesuai prosedur. Waktu tunggu indonesia yang 

dalam pengeluaran barang impor di pelabuhan maupun terminal petikemas 

Surabaya memakan waktu kurang lebih hampir satu minggu. Hal tersebut jauh 

berbeda jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain. Normal 

pengeluaran petikemas di Indonesia adalah tujuh (7) hari kerja. Seperti yang 

diungkapkan oleh informan bapak Hendrik selaku pengusaha impor sangkar 

burung (dengan skala UD) dengan kata lain bapak Hendrik merupakan 

pengguna petikemas atau importir dengan kategori APU (Angka pengenal 

Importir Umum). 

Menurut sumber Hendrik alasan pemakaian petikemas adalah sebagai 

berikut : 

“Kan ini impor dari china, kalau gak dari laut dari mana? Dari udara kan 
harganya kan ongkosnya jadi berapa? Kalo dari udarakan seneng, satu 
hari sampek gudang” 

 
Alasan bapak Hendrik memang benar, dengan kata lain barang impor 

banyak masuk melalui moda transportasi laut atau melalui jalur air. Maka dari itu, 

penggunaan petikemas semakin banyak diminati oleh pengusaha (user) untuk 

dijadikan wadah pelindung dalam proses pengiriman barang impor. Seperti 

informan bapak Hendrik mengimpor sangkar burung dari China. 
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 Maraknya pengusaha Indonesia mendatangkan barang impor bukan 

semata-mata dengan alasan tidak mencintai produk dalam negeri. Namun 

ongkos produksi di Negara kita bukanlah murah, melainkan bisa disimpulkan 

harga net produksinya menjadi mahal jika dibandingkan pengusaha 

mendatangkan barang dari luar negeri (impor). Bapak Hendrik memberikan 

alasan mengapa melakukan impor sangkar burung melalui China.  

“Ya jelas di Indonesia gak ada pabrik. Kenapa di Indonesia gak ada 
pabrik? Kalo didirikan pabrik di Indonesia gak gak jalan....di sana bahan 
baku murah” 
  
Jika dibandingkan bahan baku Indonesia dan china, bapak Hendrik 

menyebutkan bahwa harga bahan baku di Indonesia jauh lebih mahal ketimbang 

harga di China. 

“.... harga besi tua di sini dibanding harga kawat, sudah berbentuk kawat 
jadi, murah disana. Itu besi tua lho mbak disini compare-nya. Lah kalo 
sudah jadi product disini selisih berapa kali lipat?...” 

 
 Setelah mengetahui beberapa alasan sumber informan menggunakan 

petikemas untuk pengiriman barang impor. Maka pengusaha (user) juga 

merasakan dampak waktu tunggu barang impor bisa sampai di tangan 

pengusaha. Menurut sumber informan bapak Hendrik waktu tunggu keluar 

barang hingga sampai ke gudang terbilang maasih wajar. Sebagai pengguna 

baru petikemas di beberapa bulan, kurang lebih 3-4 bulan. Selama itu belum ada 

permasalahan yang benar-benar menjadi masalah dalam pengiriman barang. 

“Dari loading container, barang dari pabrik sampek pelabuhan kurang 
lebih dua minggu... keluar dari pelabuhan umumnya tujuh (7) hari” 

 
Bukan berarti kedatangan barang dari pelabuhan normal dengan lama 

waktu tujuh hari. Kedatangan barang dari pelabuhan juga terkadang mengalami 

keterlambatan. Seperti yang dikatakan oleh informan bapak Hendrik dibawah ini : 

“Kayaknya jarang, pernah jarang. Ini biasanya datang berapa hari 
ya..hmm dua belas (12) hari dari pelabuhan” 
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“Sebenarnya kalo internasionalkan perjanjiannya kan cuman 3 sampai 5 
hari kerja maksimal. Tapi disini agak ngaret ya” 

 
 

Jadi, jika sebenarnya perjanjian yang tertera di perdagangan internasional 

hanya tiga (3) hingga (5) hari kerja untuk maksimal. Namum kenyataan yang ada 

di Indonesia pengiriman barang bisa mencapai minimal satu minggu. Bisa 

disimpulkan menurut informan bapak Hendrik memang kebudayaan di Indonesia 

masih suka dengan jam karet atau dengan kata lain sering mengalami 

keterlambatan. 

 Bagi bapak hendrik selama beberapa bulan melakukan pengiriman 

barang impor dari China dalam konsekwensi keterlambatan barang dinilai masih 

wajar. Namun, pada awal tahun 2013 informan bapak Hendrik mengatakan 

bahwa banyak pengusaha (user) yang complain. 

“Cuma awal tahun 2013 banyak pengusaha complain. Bisa enam bulan, 
delapan bulan. Benih jagung, paman saya kan toko pertanian. Benih 
jagung itu dari Amerika, setelah dibeli sampek gudang di complain petani 
karena ndak bisa tumbuh expaid ....lah benih jagung berapa umurnya? Ya 
toh. Kan gak bisa panjang untuk apa itu....expaid-nya itu. Iya kalo 
harganya murah....” 

 
Dalam artian sebenarnya bagi informan bapak Hendrik untuk 

keterlambatan pengiriman barang impornya untuk beberapa hari bukanlah 

menjadi masalah. Namun dalam konteks yang berbeda seperti yang dicontohkan 

diatas, yang mana pamannya yang memiliki toko pertanian ketika melakukan 

impor benih jagung dengan waktu yang lama. Hal tersebut bisa menimbulkan 

kerugian bagi pengimpor barang.  

 
4.3.2. Pungutan Liar & ‘Uang Terimakasih’ Merupakan Bagian dari 

Biaya Kelancaran 

Salah satu biaya transaksi yang muncul dalam proses pengeluaran 

petikemas impor yaitu adanya pungutan liar. Yang mana pungutan liar yang ada 

di PT. TPS merupakan suatu adat istiadat yang sudah biasa dilakukan para 
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pelaku bisnis guna memperlancar proses pengeluaran petikemas impor. Dari 

segi pelaku bisnis menanggapi adanya pungutan liar yang teridentifikasi dalam 

proses pengeluaran petikemas impor dirasa hal tersebut merupakan hal yang 

memang sudah biasa. Ini merupakan pernyataan dari salah satu pelaku bisnis 

forwarding yang mengetahui adanya pungutan liar di lapangan. Informan Nita 

merupakan pegawai dari perusahaan forwarding yang menangani para importir 

atau selaku pemilik barang impor. 

“Para pelaku bisnis /customer yang pakai jasa kita pasti sudah tau soal 
biaya tersebut. Biasanya jadi satu sama penawaran yang diberikan, jadi 
sudah jadi satu namanya biaya custom clearance. Importir lebih banyak 
pilihan mau pake service-nya siapa yang lebih murah sesuai dengan 
kebutuhan. Jadi biasanya gak ada complain” 
 
“Soal pungutan liar itu sudah jadi satu dengan biaya kelancaran. Jadi gini, 
sebelum container dikeluarkan dari CY-container yard di TPS, cust harus 
proses custom clearance dengan cara submit PIB, bayar pajak, bea 
masuk, dll”  
 
Pada dasarnya pelaku bisnis selaku importir dalam melakukan transaksi 

tersebut, sebelumnya sudah mengetahui adanya biaya-biaya yang harus 

dibayarkan dalam proses pengeluaran petikemas impor. Hal tersebut dilakukan 

oleh pelaku importir untuk memperlancar proses pengeluaran barang dari 

terminal.  

“Biaya pengeluaran dari TPS sendiri itu sebenarnya biaya penumpukan  
selama di TPS yang dibayarkan dalam bentuk warkat dana. Saat 
pengeluaran  ada biaya kelancaran. Sedikit uang tips agar container saat 
pengeluaran gak sulit-sulit banget. Disisi lain ada yang namanya biaya 
detention/demmurage. detention/demmurage ini di set masing-masing 
oleh pelayaran. Ada batasan masa freetime-nya. Jadi customor harus 
paham juga tentang masa freetime-nya karena kalo lewat masa freetime 
artinya harus bayar biaya detention/demmurage ke pelayaran dengan 
nominal biaya macem-macem, tergantung masing-masing pelayaran. 
container sendiri ada macam-macam, ada 20’ 40’ 45’ dan container 
reefer. Masing-masing biaya detention/demmurage nya berbeda-beda. 
Jadi selama container belum kembali ke depo maka harus bayar biaya 
tersebut yang dihitung per hari. Jadi umumnya customor juga harus 
berpacu dengan waktu, gimana caranya biar dokumen bisa segera clear. 
Salah satunya yah kasih uang kelancaran ke petugas bea cukai atau 
petugas hanggar TPS” 
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Jadi, pelaku bisnis memang harus membayar uang kelancaran demi 

proses pengeluaran petikemas. Karena semakin lama petikemas berada di 

terminal, maka biaya pengeluaranya juga akan jauh lebih mahal. Ditambah lagi 

biaya yang harus dikeluarkan pemilik barang untuk memperlancar pengeluaran 

petikemas adalah memberikan uang tips, memberikan uang kelancaran kepada 

banyak pihak seperti pihak bea cukai, petugas hanggar TPS petugas gate TPS. 

Biaya tersebut merupakan biaya transaksi yang teridentifikasi dalam proses 

pengeluaran petikemas impor yang disebutkan diatas sebagai pungutan liar 

merupakan sebuah adat istiadat.  

Biaya tersebut memang sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi 

pengeluaran petikemas impor. Maka dari itu sangat sulit untuk dihapuskan. Pihak 

pemilik barangpun tidak ada yang prostes mengenai adanya biaya tersebut. 

Jikapun importir melakukan aksi protes dengan adanaya biaya kelancaran, bisa 

jadi barang akan keluar dari terminal dengan waktu yang lama. Dengan waktu 

pengeluaran barang lama maka pemilik barang juga harus memperhitungkan 

biaya atau denda yang harus dibayarkan. Jadi, importir akan memilih membayar 

biaya kelancaran jika dibandingkan dengan lamanya proses pengeluaran 

petikemas yang akan merugikan importir sendiri, dengan menanggung biaya 

yang lebih besar.  

“Gimana mau protes, namanya aja biaya kelancaran. Kalo misalnya 
imprtir refuse bayarnya  yah nanti malah susah sendiri, makin sulit 
pengeluaran barangnya. Kalo misalnya protespun tidak mungkin juga ke 
kita forwarding  atau EMKL. Karena biaya kelancarannya kan dibayarkan 
ke petugas  gate TPS/ petugas bea cukai/ petugas hanggar. Itupun biaya 
yang dibayarkan gak ada kuitanisnya, jadi gimana mau protes. Kalo 
misalnya protes gara-gara gak mau bayar uang kelancaran abis itu malah 
barangnya gak keluar-keluar dari TPS apa gak malah rugi importirnya? 
Soalnya masa freetime dari pelayaran yang mesti diperhitungkan juga. 
Untuk truckingnya pun juga begitu, kadang driver kan minta uang makan 
atau uang lembur. Nah itu mau gak mau yah harus dihitung juga. Banyak 
party juga sih soalnya. 1 shipment banyak pihak yang terlibat” 
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Pernyataan yang disampaikan oleh informan Nita menyatakan bahwa 

pihak pelaku bisnis selaku importir akan memilih aman. Dengan membayar 

segala biaya kelancaran demi proses pengeluaran barang dari terminal lancar. 

Akan tetapi seorang importir akan merasa biaya impor yang resmi mahal disaat 

harga pajak barang importir lebih mahal ketimbang harga barang yang di impor. 

Importir akan memilih barang tidak diambil atau dikembalikan kepada penjual. 

Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan informan Nita dibawah ini: 

“ini pernah terjadi 1-2x terjadi di LCL shipment. Ada case importir info ke kita, 
kalo gak mau bayar tagihan di tempat kita & gak mau ambil barang dari 
gudang karena dianggap biaya untuk mengurus pengeluaran barang tersebut 
lebih mahal dari harga barang itu sendiri, atau istilahnya juga....importir  bisa 
cari barang substitusinya disini dan lebih murah. Jadi semahal apapun, 
selama dianggap sesuai dengan harga barangnya biasanya importir oke2 
aja” 
 

Pada kenyataan lapangan memang biaya-biaya yang muncul dalam 

transaksi tidak memberatkan bagi pelaku bisnis selama dalam kategori tidak 

merugikan impotir itu sendiri. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh 

informan Nita. Jadi semahal apapun biaya pengeluaran impor baik secara legal 

maupun ilegal (uang terimakasih) yang dikeluarkan importir selama harga 

tersebut tidak lebih mahal dari harga barang impornya, pelaku importir masih 

bisa menerima. Meskipun secara fenomena yang ada biaya logistik di Indonesia 

sendiri tergolong mahal, namun bagi kalangan importir hal tersebut tidak menjadi 

permasalahan yang besar. Padahal secara teoritirpun munculnya biaya-biaya 

lain pada pengeluaran petikemas impor sangatlah merugikan dan menjadikan 

efisiensi kelembagaan pada lembaga yang terkait pengelueran petikemas impor 

tidak efisien. 

Mahal tidaknya biaya impor secara resmi sangat relatif, tidak bisa 

dikatakan mahal maupun murah. Karena biaya yang terkait sangat banyak sekali 

komponennya, setiap pelaku importir sebelum mendatangkan barang biasanya 
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sudah memahami biaya apa saja yang akan muncul dalam transaksi 

pengeluaran petikemas impor, jadi sudah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu 

penerima dan pengirim. Karena importir lebih sering menggunakan jasa 

EMKL/PPJK maka harga yang ditawarkan juga bersaing. Maka dari itu biasanya 

importir sudah paham betul berapa biaya yang akan dibayarkan dan biaya apa 

saja yang akan muncul selama proses transaksi. 

 
 

4.4. Analisis Biaya Transaksi Terkait Masalah Yang Diteliti 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah biaya transaksi 

pada proses pengeluaran petikemas impor. Biaya transaksi yang teridentifikasi 

pada pengeluaran petikemas yaitu biaya untuk menunggu, adanya 

ketidakprofesionalan antar pelaku, kemudahan dalam membuka jasa 

EMKL/PPJK dijadikan celah oleh oknum, munculnya pungutan liar yang 

merupakan adat istiadat, dan ‘uang terimakasih’ sebagai biaya transaksi ex-post. 

Seperti pada penjelasan sebelumnya pada tinjauan pustaka, biaya 

transaksi merupakan sebuah alat analisis yang digunakan untuk mengukur 

efisien atau tidaknya sebuah kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi yang 

muncul dalam kegiatan ekonomi (transaksi) maka semakin tidak efisien 

kelembagaan yang didesain, begitu pula sebaliknya (Yustika, 2010). 

Jika melihat banyaknya biaya transaksi yang teridentifikasi pada proses 

pengeluaran petikemas impor maka kelembagaan pada PT. TPS tidak efisien. 

Bukan hanya pada kelembagaan di TPS, perusahaan EMKL/PPJK maupun di 

kelembagaan pemerintahan yaitu bea cukai juga menjadi tidak efisien dengan 

adanya biaya-biaya transaksi yang ada pada transaksi tersebut. Seperti adanya 

biaya pungutan liar yang mana dalam sebuah perusahaan jasa EMKL/PPJK 

biaya tersebut termasuk dalam biaya kelancaran. Pungutan liar sendiri dalam 
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transaksi tersebut menjadi sebuah adat istiadat yang menjadi kebiasaan dalam 

memperlancar transaksi pengeluaran pada petikemas impor.  

Kemudian, ‘uang terimakasih’ sebagai biaya transaksi ex-post. Biaya 

transaksi ex-post memiliki berbagai bentuk, yaitu: (1) Biaya penyesuaian yang 

salah ketika terjadi ketidakseimbangan transaksi antara pihak kontrak yang 

disebut “pergeseran kurva kontrak” oleh Masahiko Aoki; (2) Biaya negosiasi 

ketika kedua belah pihak kontrak mencoba untuk memperbaiki keseimbangan 

transaksi; (3) Biaya membangun dan berfungsi dari struktur pemerintah dengan 

menyelesaikan berbagai sengketa; (4) Biaya asuransi yang efektif dari kewajiban 

(Petrović & Krstić, 2011).  

Dalam kategori tersebut, uang terimakasih bisa termasuk dalam biaya 

transaksi ex-post dikarenakan biaya-biaya tersebut bisa masuk dalam empat 

kategori yang disebukan oleh Petrović & Krstić. Fungsi dari ‘uang terimakasih’ 

dalam transaksi tersebut adalah digunakan untuk memperlancar proses 

pengeluaran petikemas sendiri. Mulai dari pengurusan dokumen ataupun mulai 

dari penetapan jalur oleh pihak bea cukai. Meski ‘uang terimakasih’ tidak dalam 

nominal besar namun biaya ini menjadikan sebuah kelembagaan tidak efisien. 

Dalam karyanya pada tahun 1973 yang berjudul “The Nature of the Firm” 

dimana Coase berpendapat bahwa pertukaran pasar tidak ada yang gratis. Disini 

Coase menggaris bawahi peran penting dari biaya transaksi dalam organisasi 

sebuah perusahaan dan kontrak yang lainnya. Biaya transaksi adalah biaya 

informasi, negosiasi, pengawasan, koordinasi, dan penegakan kontrak. Coase 

mejelaskan bahwa perusahaan muncul untuk melakukan efisiensi biaya transaksi 

pertukaran pasar dan “batas” dari suatu perusahaan atau luasnya integrasi 

vertikal akan tergantung pada besarnya biaya transaksi tersebut (Kherallah dan 

Kristen, 2001). 
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Biaya transaksi pada pengeluaran petikemas impor disebutkan diatas jika 

dianalisa menggunakan teori biaya transaksi yang dikemukakan oleh Coase 

maka teori tersebut benar jika diterapkan pada pengeluaran petikemas impor. 

Pasalnya Coase berpendapat bahwa pertukaran pasar tidak ada yang gratis. 

Dalam transaksi di penelitian ini tergambar jelas denga adanya biaya transaksi 

yang muncul seperti biaya pungutan liar ataupun uang terimakasih. Pada initinya 

biaya tersebut dibayarkan oleh pemilik barang guna mempercepat proses 

pengeluaran petikemas impor dari terminal. Biaya transaksi  yang disebutkan 

Coase adalah biaya informasi, negosiasi, pengawasan, koordinasi, dan 

penegakan kontrak. Sama halnya biaya yang muncul dalam transaksi 

pegeluaran petikemas impor, biaya-biaya tersebut juga digunakan sebagai biaya 

negosiasi, biaya koordinasi, ataupun biaya penegakan kontrak.  

Sedangkan menurut Williamson dalam Brown dan Potoski (2005) biaya 

transaksi adalah “perbandingan biaya perencanaan, beradaptasi, dan 

pengawasan dalam menyelesaikan tugas dibawah struktur alternatif 

pemerintahan”. Biaya transaksi bisa muncul karena adanya informasi yang 

terbatas, ketidakpastian di masa depan, dan prospek seseorang atau organisasi 

berprilaku oportunistik dalam berinteraksi dengan yang lainnya (Coase,1973; 

Williamson, 1981,1996, 1997). 

Teori yang dikemukakan oleh Williamson biaya transaksi adalah 

“perbandingan biaya perencanaan, beradaptasi, dan pengawasan dalam 

menyelesaikan tugas dibawah struktur alternatif pemerintahan”. Memang benar 

adanya, biaya tersebut juga bisa muncul, karena adanya informasi yang terbatas, 

ketidakpastian di masa depan, dan prospek seseorang atau organisasi berprilaku 

oportunistik dalam berinteraksi dengan yang lainnya. Tidak terkecuali untuk 

transaksi pengeluaran petikemas impor ini yang mana biaya tersebut akibat 
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adanya informasi yang terbatas seperti pada biaya yang muncul yaitu 

ketidakprofesionalan antar pelaku.  

Ketidakprofesionalan antar pelaku dalam transaksi pengeluaran 

petikemas impor ini dikarenakan adanya informasi yang tidak sempurna 

(assymetric information). Yang mana, hal tersebut menjadikan munculnya biaya 

menunggu dalam pengeluaran petikemas impor. Itu juga merupakan biaya 

transaksi yang teridentifikasi dalam transaksi pengeluaran petikemas impor. 

Ketidakprofesionalan ini dalam kategori pengurusan dokumen. Antar pelaku 

dalam transaksi tersebut ada informasi yang tidak sempurna sehingga 

menjadikan proses tunggu keluar barang menjadi lama. Karena adanya 

ketidaktahuan antar pemilik barang selaku importir dengan perusahaan jasa 

EMKL/PPJK. 

Selain informasi yang tidak sempurna, biaya transaksi bisa muncul 

karena adanya perilaku oportunistik. Perilaku oportunistik dalam transaksi 

penelitian muncul dalam kemudahan membuka jasa EMKL/PPJK yang dijadikan 

celah oleh oknum. Maksut dari pernyataan tersebut adalah semakin diminatinya 

penggunaan moda transportasi air menjadikan kebutuhan perusahaan penyedia 

jasa EMKL/PPJK semakin tinggi. Dari permintaan pasar yang semakin banyak, 

harusnya peran pemerintah sangatlah penting untuk mengontrol hal tersebut. 

Nyatanya pengawasan pemerintah yang kurang digunakan celah bagi sebagian 

oknum untuk berprilaku oportunistik. 

Perilaku oportunistik (opportunistic) adalah upaya untuk mendapatkan 

suatu keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi 

(Yustika, 2010). Selain itu, perilaku oportunistik juga bisa diartikan dalam 

beberapa tindakan dan perilaku manusia atau organisasi yang bertujuan dengan 

tujuan baik yang diinginkan manusia. Pengendalian atas tingkah laku oportunistik 
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dapat dilakukan melalui penegakan hukum dalam institusi formal dan aturan lokal 

dalam institusi lokal (Sirait et.al, 2003). 

Mendapatkan suatu keuntungan melalui praktik tidak jujur juga dilakukan 

oleh pelaku jasa EMKL/PPJK . Dari tidak adanya kontrol mengenai pembukaan 

jasa EMKL/PPJK menjadikan celah bagi orang untuk membuka perusahaan 

tersebut demi mengambil keuntungan. Dengan selembar kertas dengan jaminan 

uang tanpa fisik seseorang bisa membuka perusahaan jasa EMKL/PPJK yang 

tergolong resmi. Hal ini, terkadang bagi pemakai jasa EMKL/PPJK yang awam 

bisa menjadi korban untuk melakukan praktik curang demi mengambil 

keuntungan. Karena sebenarnya perilaku oprtunistik bisa dikendalikan melalui 

penegakan hukum dalam institusi formal dan aturan lokal dalam institusi lokal 

seperti teori yang diungkapkan Sirait diatas. Namun, nyatanya kontrol dari 

pemerintah dalam pengawasan mengenai praktik-praktik curang tersebut kurang 

dilakukan di lapangan dalam transaksi tersebut. 

Efisiensi ekonomi dalam biaya transaksi biasanya dinilai dari besar 

kecilnya biaya transaksi yang dikeluarkan. Semakin tinggi biaya transaksi yang 

dikeluarkan dalam suatu perekonomian maka semakin tidak efisien suatu 

perekonomian, demikian sebaliknya. Biasanya semakin kompleks dan 

impersonal jaringan perdagangan, kian tinggi biaya transaksi yang muncul. Jadi 

ketika biaya transaksi tinggi, maka perdagangan tidak akan terjadi dan ekonomi 

akan stagnan. Ini merupakan sebuah tantangan pembangunan ekonomi untuk 

mengurangi biaya transaksi pada saat melakukan perdagangan yang semakin 

kompleks. Hal ini akan tercapai apabila suatu desain pembangunan 

kelembagaan yang dibuat memang mendukung kegiatan perdagangan yaitu 

melalui penyediaan informasi, melindungi hak kepemilikan, dan menyiapkan 

mekanisme yang efektif untuk menegakkan kesepakatan Paulton et. al dalam 

(Yustika, 2010). 



114 

 

Jadi bisa disimpulkan dalam transaksi pengeluaran petikemas impor di 

terminal petikemas Surabaya kelembagaan yang terkait dengan transaksi 

tersebut bisa dikatakan tidak efisien. Seperti teori dalam literatur Yustika ( 2010) 

yang mana Semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan dalam suatu 

perekonomian maka semakin tidak efisien suatu perekonomian, demikian 

sebaliknya. Kemudian, biasanya semakin kompleks dan impersonal jaringan 

perdagangan, kian tinggi biaya transaksi yang muncul. Dalam transaksi 

penelitian ini semakin kompleks dan impersonal jaringan perdagangan. Maka 

dari kelembagaan perusahaan EMKL/PPJK, PT.TPS dan bea cukai masih 

dikatakan kelembagaannya tidak efisien dan biaya yang dikeluarkan terlalu 

dalam transaksi tersebut masih tinggi. 

Jika dikaitkan dengan adanya dasa saing perdagangan internasional. 

Dalam laporan tahunan The Global Competitiveness Report 2012–2013, World 

Economic Forum (WEF) tahun 2012 Indonesia mengalami penurunan peringkat 

dari tahun sebelumnya, dari posisi ke 46 (2011) menjadi ke 50 (2012). Peringkat 

terbaik Indonesia yaitu pada tahun 2010 (ke 44), dari posisi 54 di tahun 

sebelumnya. Peringkat pertama diantara negara-negara ASEAN di tahun 2012 

adalah Singapura, kemudian disusul Malaysia (ke 25), Brunei Darussalam (28), 

Thailand (38). Indonesia berada di urutan ke empat dengan posisi ke 50. Negara 

tetangga Timor-Leste menempati urutan terakhir (ke 136). 
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Gambar 4.22 : Rangking Global Competitiveness Indeks (GCI)  

 
Sumber : Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2012 

 

Dalam prespektif mikro ekonomi daya saing oleh sebagian pakar 

mengemukakan bahwa konsep daya saing (competitiveness) pada awalnya 

berpijak dari konsep keunggulan absolut Adam Smith dalam (Lindert dan 

Kindleberger, 1993; Esterhuizen, 2006) dengan teori perdagangan (trade theory) 

yang mengemukakakn bahwa kesejahteraan adalah gugus dari endowment 

(sumber daya). Inti dari teori keunggulan absolut adalah bahwa apabila di antara 

dua negara memiliki keunggulan absolut, maka perdagangan di antara kedua 

negera tersebut akan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian disempurnakan 

dengan teori keunggulan komperatif (comparative advantage) Ricardo (Saptana, 

2010). 

World Economic Forum (WEF) menggunakan 12 pilar utama yang 

mepengaruhi daya saing. Kedua belas pilar tersebut digolongkan menjadi tiga 

kelompok besar penentu daya saing (WEF, 2008-2009) yang juga diacu 

Daryanto dalam Saptan (2010) : kelompok pertama atau kelompok persyaratan 

dasar (basic requirements) terdiri dari pilar kelembagaan (institution), pilar 

infrastruktur (infrastructure), pilar stabilitas makro ekonomi (macroeconomic 

stability), dan pilar kesehatan dan pendidikan dasar (healty and primary 

aducation). Kelompok kedua disebut sebagai kelompok penambah/peningkat 
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efisiensi (efficiency enhancers), terdiri dari pilar pendidikan tinggi dan pelatihan ( 

higher education and training), pilar efisiensi pasar barang (goods market 

efficiency), pilar efisiensi pasar tenaga kerja (labor market efficiency), pilar 

efisiensi pasar keuangan (financial market efficiency), pilar kesiapan teknologi 

(technological readiness) dan pilar ukuran pasar (market size). Kelompok ketiga, 

merupakan kelompok inovasi dan kecanggihan (innovation and sophistication) 

yang terdiri dari pilar kecanggihan bisnis (bussines sophistication) dan pilar 

inovasi (innovation). 

Adapun indikator daya saing dalam 12 pilar yang mengalami penurunan 

diantaranya adalah pelayanan pemerintah untuk mendorong bisnis, neraca 

anggaran dan belanja pemerintah, dan paten per sejuta penduduk (Darwanto, 

2012). Perincian penurunan indikator tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Dalam pilar kelembagaan, indikator daya saing yang mengalami 

kenaikan adalah antara lain transparansi perumusan kebijakan 

pemerintah (6), kekuatan standar akuntansi dan pelaporan (7), perilaku 

etis perusahaan (11) dan kemampuan manajemen (11). Sedang indikator 

yang mengalami penurunan adalah antara lain pelayanan pemerintah 

untuk mendorong bisnis (-21), praktek penyuapan (-8), dampak terorisme 

bagi dunia usaha (-7), kriminalitas terorganisasi (-7). 

2) Dalam pilar infrastruktur, indikator yang mengalami perbaikan peringkat 

adalah antara lain pelanggan telpon gerak (4) dan kualitas pasokan listrik 

(5), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain Sambungan 

telpon tetap (-11), kualitas infrastruktur umum (-10), kualitas infrastruktur 

transportasi udara (-9). 

3) Dalam pilar lingkungan ekonomi makro, indikator yang mengalami 

kenaikan peringkat daya saing adalah antara lain peringkat kredit negara 
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(7) dan inflasi (15), sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain 

neraca anggaran dan belanja pemerintah (-15). 

4) Dalam pilar kesehatan dan pendidikan dasar, indikator yang mengalami 

kenaikan daya saing adalah antara lain kematian bayi (3), sedang yang 

mengalami penurunan adalah antara lain dampak  HIV/AIDS bagi dunia 

usaha (-12), dampak TBC bagi dunia usaha (-10), dan harapan hidup (-8). 

5) Dalam pilar pendidikan tinggi dan pelatihan, indikator yang mengalami 

perbaikan adalah antara lain kualitas pendidikan matematika dan 

keilmuan (8) dan pelatihan karyawan (13), sedang indikator yang 

mengalami penurunan adalah antara lain akses internet sekolah (-7) dan 

tingkat partisipasi pendidikan menengah (-4). 

6) Dalam pilar efisiensi pasar barang, indikator yang mengalami kenaikan 

adalah antara lain efektivitas kebijakan anti monopoli (12), beban 

prosedur kepabeanan (12), sedang yang mengalami penurunan adalah 

antara lain intensitas kompetisi lokal (-7) dan cakupan  dan efek 

perpajakan (-7). 

7) Dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja, indikator yang mengalami 

kenaikan adalah antara lain kerjasama hubungan buruh-pengusaha (7), 

dan peran manajemen profesional (18), sedang yang mengalami 

penurunan adalah antara lain biaya redundansi (-6) dan upah dan 

produktivitas (-6). 

8) Dalam pilar kemajuan pasar uang, indikator yang mengalami kenaikan 

adalah antara lain keberadaan teknologi terbaru (2), sedang yang 

mengalami penurunan adalah antara lain indeks hak memperoleh 

keadilan (-13) dan pembiayaan melalui pasar saham lokal (-5). 

9) Dalam pilar kesiapan teknologi, indikator yang mengalami kenaikan 

adalah antara lain pita lebar internet (14) dan pengguna internet (17), 
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sedang yang mengalami penurunan adalah antara lain PMA dan transfer 

teknologi (3) dan pelanggan internet pita lebar (4). 

10) Dalam pilar besar pasar, indikator yang mengalami kenaikan daya saing 

adalah antara lain pendelegasian kewenangan (16), sedang yang 

mengalami penurunan adalah antara lain ekspor/PDB (-1). 

11) Dalam pilar kecanggihan bisnis, indikator yang mengalami kenaikan 

adalah antara lain kecanggihan proses produksi (5), cakupan pemasaran 

(5), dan kualitas pemasok lokal (6), sedang indikator yang mengalami 

penurunan adalah antara lain kuantitas pemasok lokal (-10), sifat 

keunggulan daya saing (-6) dan kepanjangan rantai nilai (-1). 

12) Terakhir, dalam pilar inovasi, indikator yang mengalami kenaikan adalah 

antara lain lelang pemerintah untuk produk teknologi maju (5) dan belanja 

riset perusahaan (6), sedang yang mengalami penurunan adalah antara 

lain indikator paten per sejuta penduduk (-15) dan jumlah ilmuwan dan 

insinyur (-6). 

 
Gambar 4.23 : Peringkat GCI Indonesia di Tingkat ASEAN Berdasarkan  

12 Pilar 

 
Sumber : World Economic Forum, 2011 
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Dari indikator penurunan daya saing Indonesia salah satunya yang turun 

peringkat adalah dalam pilar kelembagaan. Dalam pilar kelembagaan yang 

mengalami penurunan diantaranya adalah pelayanan pemerintah untuk 

mendorong bisnis, praktek penyuapan, dampak terorisme bagi dunia usaha, 

kriminalitas terorganisasi. Diantara dari penurunan indikator tersebut jika 

dianalisis dengan hasil penelitian pada analisis pengeluaran petikemas impor di 

TPS yang masuk salah satu faktor dalam indikator diatas adalah hasil penelitian 

menyatakan adanya praktek penyuapan. Praktek penyuapan dalam penelitian ini 

terapat pada biaya ‘uang terimakasih’ dan pungutan liar yang ada dalam 

transaksi tersebut. Dan jika disimpulkan dalam pilar kelembagaan, di penelitian 

ini juga dihasilkan adanya ketidak efisienan dalam kelembagaan di transaksi 

pengeluaran petikemas impor di TPS. Ini bisa menjadi faktor dalam indikator 

yang menurunkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain.  

Selain itu dalam pilar efisiensi pasar barang yang menyatakan adanya 

penrurunan pada indikator intensitas kompetisi lokal dan cakupan  dan efek 

perpajakan. Sama halnya dengan pilar kecanggihan bisnis yang mengalami 

penurunan pada kuantitas pemasok lokal, sifat keunggulan daya saing dan 

kepanjangan rantai nilai. Bisa dikatakan bahwa dalam intensitas impor yang 

mengalami peningkatan mampu mempengaruhi penurunan daya saing Indonesia 

dalam kuantitas pemasok lokal ataupun dalam intensitas kompetisi lokal. 

Menurut sumber lain dari IMD World Competitiveness Yearbook faktor 

dalam menentukan daya saing terbagi menjadi 4 kategori yaitu, kinerja ekonomi, 

efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan infrastruktur. Kinerja ekonomi terdiri dari 

77 kriteria mengenai evaluasi makro ekonomi domestik. Kriteria kinerja ekonomi 

meliputi ekonomi domestik, perdagangan internasional, investasi internasional, 

pengangguran dan harga. Efisiensi pemerintah terdiri dari 72 kriteria mengenai 

kebijakan pemerintah yang mempengaruhi iklim kompetitif. Kriteria efisiensi 
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pemerintah meliputi keuangan publik, kebijakan fiskal, kerangka kerja institusi, 

peraturan bisnis, dan kerangka kerja sosial. Efisiensi bisnis terdiri dari 68 kriteria 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam inovasi, keuntungan dan 

tanggung jawab. Kriteria efisiensi bisnis meliputi produktivitas dan efisiensi, pasar 

tenaga kerja, pembiayaan, perilaku dan praktik manajemen. 

Daya saing Indonesia yang mengalami penurunan bisa menggambarkan 

bahwa banyak hal yang harus diperbaiki termasuk pada transaksi pengeluaran 

petikemas yang banyak mengalami kekurangan dengan teridentifikasinya biaya 

transaksi. Rendahnya daya saing juga disebabkan adanya iklim usaha yang 

kurang kondusif dengan adanya biaya ekonomi tinggi seperti banyaknya 

pungutan atau retribusi yang membebani pelaku bisnis dalam transaksi 

penelitian ini. Hal tersebut akan menjadikan sebuah hambatan yang dirasakan 

oleh pelaku bisnis di Indonesia. 

Gambar 4.24 : Hambatan Yang Dirasakan Oleh Pelaku Bisnis Di Indonesia 
Tahun 2010 

 
Sumber : World Economic Forum, 2011 
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Gambar 4.24 dalam hambatan yang dirasakan pelaku bisnis di Indonesia 

menyatakan bahwa pada urutan pertama yaitu adalah birokrasi pemerintah yang 

tidak efisien (Inefficient government bureaucracy). Sama halnya dengan yang 

terjadi pada transaksi pengeluaran petikemas impor di TPS dengan melibatkan 

banyak pelaku bisnis dalam transaksi menjadikan beberapa lembaga menjadi 

tidak efisien. Dalam kelembagaan pemerintah di transaksi ini adalah bea cukai, 

yang mana bea cukai mempunyai birokrasi yang buruk. Hal tersebut dinyatakan 

dengan terjadinya pungutan liar maupun istilah ‘uang terimakasih’ yang dilakukan 

oleh pelaku bisnis kepada pihak bea cukai guna memperlancar pengeluaran 

petikemas impor. 

Hasil dari analisis pada penelitian menyatakan dengan adanya pungutan 

liar yang tinggi pada transaksi pengeluaran petikemas dan ketidak efisienan 

pada kelembagaan dalam transaksi tersebut menjadi salah satu faktor 

pendukung dari penurunan peringkat daya saing Indonesia dengan negara-

negara lain.  


