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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Impor 

1. Pengertian Impor 

Menurut UU no 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengenai 

Pasal 1 angka 5, Impor merupakan kegiatan proses pemasukan Barang 

atau komoditas luar ke dalam Daerah Pabean. Sedangkan Barang ialah 

setiap benda yang berwujud atau tidak berwujud, yang bergerak atau 

tidak bergerak , yang dapat dihabiskan ataupun tidak dapat dihabiskan, 

serta dapat dipakai, diperdagangkan, digunakan, maupun 

dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Berkaitan dengan 

hal ini pemerintah memiliki aturan tersendiri mengenai jenis barang 

yang boleh dan tidak boleh diimpor.  

Dasar hukum peraturan tentang Tata laksana Impor diatur melalui 

Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003, 

dimana dalam peraturan tersebut terdapat petunjuk pelaksanaan Tata 

laksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana 

Kepabeanan di bidang impor. Komoditas yang akan  dimasukkan ke 

dalam peredaran bebas baik di dalam negeri khususnya wilayah 

pabean, ataupun yang akan dibawa dari luar 
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negeri atau luar wilayah pabean dikenakan bea masuk selain 

dibebaskan atau adanya pemberian pembebasan. Di sisi lain 

perorangan atau badan usaha yang oleh pemerintahan ditetapkan 

sebagai importir memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran 

bea masuk dan pajak sebagaimana yang sebagai mana diatur. 

Kemudian dapat dilakukan penyimpulan bahwa impor merupakan 

sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan secara internasional 

dengan memasukkan barang di luar wilayah pabean menuju ke 

wilayah pabean Indonesia 

baik hal tersebut dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan 

yang membidangi bagian ekspor impor dengan mematuhi 

pemberlakuan peraturan perundang-undangan dan juga dikenakan 

bea masuk. 

Kemampuan ataupun kesanggupan negara dalam 

memproduksi barang – barang yang memiliki daya saing dengan 

produk luar negeri dapat menjadi penentu banyaknya kuantitas 

Impor. Artinya kuantitas impor dapat berdampak pada peningkatan 

nilai pendapatan nasional negara. Apabila Tingkat pendapatan 

nasional yang semakin tinggi tingkat pendapatan nasional dan 

minimnya kemampuan menghasilkan barang berkualitas dapat 

menjadi penyebab impor yang sangat tinggi. Hal ini dapat 
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mengakibatkan terjadinya tingkat kebocoran yang tinggi terhadap 

pendapatan nasional.  

 

2. Kebijakan Impor  

Kegiatan impor sangat dibutuhkan oleh suatu negara dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakatnya, namun hal ini juga sangat 

berpengaruh terrhadap perkembangan industri didalam negeri. 

Sehingga kebijakan impor sangat diperlukan agar dapat melindungi 

produk dalam negeri dan meminimalisir kerugian yang dialami 

oleh perusahaan industri dalam negeri. Berikut ialah cara-cara yang 

akan ditempuh dalam upaya  perlindungan terhadap produk dalam 

negeri (proteksi) :  

1. Pengenaan Bea Masuk  

Pengenaan bea masuk yang tinggi terhadap barang 

impor yang akan masuk ke dalam negeri yang 

mengakibatkan harga jual barang impor menjadi tinggi.1 

Dimana ini akan berdampak pada permintaan masyarakat, 

masyarakat akan mengurangi niat membeli barang impor 

karena harganya yang mahal sehingga masyarakat lebih 

memilih membeli produk dalam negeri. 

                                                           
1 Siti Khabibah, “KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL KEBIJAKAN EKSPOR DAN IMPOR” 
(SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SUFYAN TSAURI MAJENANG, 2018), 
https://http300581940.wordpress.com/2018/02/22/makalah-kebijakan-ekspor-dan-impor-
perdagangan-internasional/ , diunduh 22 Juli 2018. 
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2. Kuota Impor 

Kuota impor ialah kebijakan perdagangan yang 

mengizinkan masuknya barang impor dengan jumlah 

yang dibatasi. 2  Kuota Impor ini dilakukan oleh 

pemerintah pusat maupun daerah bertujuan melindungi 

produk dalam negeri dengan membatasi komoditas yang 

berasal dari luar negeri agar produk dalam negeri dapat 

bersaing dengan produk asing di dalam negeri. Selain 

melindungi produk dalam negeri, pembatasan kuota 

pemasukkan barang impor juga bermaksud untuk 

menjaga kestabilitasan harga produk di dalam negeri dan 

menjamin ketersediaan barang dalam proporsi yang 

cukup.  

Pembatasan jumlah produk impor akan berdampak 

pada harga barang dimana harga barang impor tetap 

tinggi sedangkan harga barang produk dalam negeri tetap 

dapat bersaing dan laris di pasaran. 

3. Pengendalian Devisa  

Pemberlakuan pembatasan jumlah devisa dilakukan 

oleh pemerintahan dengan cara importir yang ingin 

membeli barang luar negeri harus mendapatkan izin 

                                                           
2 Ibid. 
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terlebih dahulu kemudian akan diberikan jumlah devisa 

yang dijatah atau dibatasi. Dengan demikian, importir 

secara otomatis harus melakukan pembatasan terhadap 

jumlah barang yang akan diimpor.  

4. Substitusi Impor  

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna 

mendorong produsen dalam negeri untuk memproduksi 

sendiri barang yang akan dimpor. 3  Hal ini bertujuan 

sebagai pengurangan ketergantungan terhadap produk 

luar negeri dan dapat mendorong produktifitas produsen 

dalam negeri. 

5. Devaluasi  

Kebijakan devaluasi adalah sebuah kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penurunan 

nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.4  

Misalnya:  

US$1 = Rp9.000,00 di devaluasi menjadi USS$1 = Rp 

12.000,00.  

Sebelum devaluasi US$ 5.000,00 x IDR 9.000,00 = IDR 

45.000.000,00 

                                                           
3 Loc.Cit. 
4 Loc.Cit. 
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Setelah devaluasi US$ 5.000,00 x IDR 12.000,00 = IDR 

60.000.000,00  

Selisih tersebut mencapai hingga IDR 15.000.000,- 

Akibat devaluasi, barang-barang impor menjadi 

relative mahal apabila dihitung dengan mata uang dalam 

negeri, maka importir/pelaku usaha akan berpikit untuk 

mengurangi pembelian barang impor. 

3. Dasar Hukum Impor Barang 

Berikut ialah beberapa peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mekanisme impor baraqng di Indonesia : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan 

Dalam peraturan Perundang-undangan , terdapat 

peraturan yang fungsinya mengatur tata cara ekspor dan 

impor dengan melakukan penetapan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh importir ataupun eksportir apabila 

ingin mengimpor dan mengekspor barang. Dalam sistem 

ini , pemerintah memberikan kepercayaan kepada 

pengguna jasa kepabeanan, kepercayaan yang 

dilimpahkan harus seimbang dengan kepatuhan pengguna 

jasa kepabean terhadap ketentuan Undang-undang yang 
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berlaku, artinya apabila pengguna jasa kepabeanan saat 

melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan ditemukan 

melakukan suatu tindakan yang dinilai tidak sesuai atau 

setara dengan ketentuan peraturan yang sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang akan diberikan sanksi. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2007 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan 

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 

Dalam Peraturan perundang-undangan ini, 

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2007 menjadi sebuah Undang-

undang. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi nasional demi tujuan bernegara. 

Diantaranya dipelukan penetapan undang-undang ini agar 

dapat meningkatkan  penanaman modal, mengingat 

pengembangan ekonomi melalui investasi dapat 
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meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan di dalam 

suatu kawasan atau wilayah 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, 

Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan 

Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di 

Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 

Guna meningkatkan perdagangan internasional yang 

dapat mendatangkan devisa baik dari segi pembukaan 

lapangan kerja bagi masyarakat maupun peningkatan 

penanaman modal maka diaturlah pembentukan kawasan 

pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Kawasan ini 

merupakan kawasan berada di dalam wilayah hukum 

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dimana 

wilayah ini sering disebut sebagai Kawasan Bebas. 

Menurut Pasal 1 Peraturan pemerintah republik 

Indonesia Nomor 10 tahun 2012 Tentang Perlakuan 

kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata Laksana 

pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta 

Berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan 

Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, “Kawasan 
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Bebas merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai 

kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas yang 

berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga 

bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. 

Sedangkan Kawasan Pabean ialah kawasan dengan batas 

- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau 

tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang 

sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai.” 

Dalam Peraturan ini juga menerangkan bahwa 

jumlah dan jenis barang yang digunakan untuk 

kepentingan industri tidak diperlukan masterlist yang 

ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam. Sedangkan 

barang konsumsi yang akan dimasukkan ke Kawasan 

Bebas dari luar Daerah Pabean diwajibkan untuk 

mendapatkan masterlist yang ditetapkan oleh Badan 

Pengusahaan Batam. Selain itu , perpajakan di kawasan 

tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku dan tidak adanya aturan pembatasan impor 

kecuali hal tersebut dilakukan untuk melindungi 
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konsumen, keamanan lingkungan, kesehatan dan 

lingkungan hidup. Serta relaksasi pemeriksaan pabean 

atas pemasukkan barang ke kawasan bebas. Dan 

pengakomodir proses bisnis 

pengangkutan ,pembongkaran, pemuatan dan 

penimbunan. 

 

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-

Dag/Per/7/2017 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian 

Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang 

Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 

Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas 

Dan Pelabuhan Bebas Bintan, Dan Badan Pengusahaan 

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas 

Karimun 

Didalam Peraturan Menteri ini khusus mengatur 

hal-hal yang berhubungan dengan penerbitan perizinan 

yang berada di Batam, Karimun dan Bintan pada bidang 

perdagangan luar negeri. Penerbitan di ketiga wilayah 

tersebut didelegasikan kepada Kepala BP Kawasan 

masing-masing. Apabila pelaku usaha yang berdomisili di 
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Batam ingin mendapatkan perizinan maka dapat diajukan 

kepada Kepala BP Kawasan Batam. 

Pelaku Usaha ialah setiap Warga Negara Indonesia 

baik dalam perseorangan atau badan usaha yang berbadan 

hukum maupun bukan badan hukum dimana berdiri dan 

berkedudukan didalam wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia serta melaksanakan kegiatan usaha di 

bidang Perdagangan. 

Permohonan penerbitan perizinan di Kota Batam 

dalam beberapa tahun terakhir ini telah menggunakan 

aplikasi SIKMB (Sistem Informasi Keluar Masuk 

Barang). Aplikasi SIKMB adalah aplikasi online yang 

dapat memudahkan para pengusaha dalam mengajukan 

permohonan izin usaha impor dan persetujuan impor 

kepada Badan Pengusahaan Kawasan Batam. Penggunaan 

perizinan ini dilakukan secara online melalui website 

http://sikmb.bpbatam.go.id oleh para pengusaha di FTZ 

Batam kepada Badan Pengusahaan Kawasan Batam.  

Perizinan - perizinan yang dikeluarkan oleh BP 

Batam melalui SIKMB adalah Izin Usaha impor dan 

Persetujuan Impor serta Pengakuan Impor (IT, IP dan IT-

PT). Untuk Perizinan Izin Usaha dan Pengakuan Impor 
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bersifat hard copy dengan tanda tangan basah, akan tetapi 

untuk persetujuan pemasukan barang atau persetujuan 

impor menggunakan tanda tangan elektronik. Perizinan 

yang dikeluarkan oleh SIKMB ini juga terhubung dengan 

Bea Cukai Batam sehingga pihak Kantor Bea Cukai 

Batam dapat mengakses perizinan yang telah dikeluarkan 

oleh BP Batam 

Izin Usaha BP Batam ialah izin usaha yang 

digunakan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan 

pembebasan bea masuk,bea cukai dan PPN terhadap 

barang yang melalui pelabuhan. Izin ini diterbitkan oleh 

Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan 

pertimbangan eksistensi perusahaan, identitas pengurus, 

jenis usaha yang dijalankan, dan penanggung jawab. Izin 

usaha ini diwajibkan untuk melakukan kegiatan keluar 

masuk barang dari dan ke Batam. Karena sebagaimana 

yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Kota Batam 

merupakan suatu kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas batam.  

Persetujuan Impor ialah Persetujuan yang diberikan 

oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam kepada pelaku 
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usaha untuk melakukan kegiatan impor sebagaimana 

sesuai dengan yang dimohon sebelumnya. 

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

120/Pmk.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 47 / Pmk.04/ 2012 Tentang 

Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke 

Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan S Ebagai 

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan 

Pembebasan Cukai 

Didalam Peraturan Menteri ini khusus mengatur 

hal-hal yang berhubungan dengan tata cara yang harus 

dilalui atau dilaksanakan selama melakukan aktivitas 

pemasukan barang dam pengeluaran barang yang berada 

di Batam, Karimun dan Bintan pada bidang perdagangan 

luar negeri. 

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.04/2003 

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 453/KMK/.04/2002 tentang 

Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor 

Dalam keputusan Menteri ini , peraturan                

Tata laksana Kepabeanan di Bidang Impor ini mengatur 

semua tatalaksana baik dari segi kedatangan barang 
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impor, penimbunan barang impor, pengeluaran barang 

impor dari kawasan pabean, pemeriksaan ulang terkait 

pemberitahuan impor barang, hingga ketentuan-ketentuan 

lainnya terkait dengan tatalaksana tersebut. 

 

B. Prosedur Pelaksanaan Pemasukkan Barang 

Untuk menjamin kelancaran lalu lintas barang dan ketertiban 

bongkar muat barang melalui Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 disebutkan bahwa “Pemasukan dan 

pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah 

pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.” Maka , Kawasan-

kawasan seperti Bandar Udara, Pelabuhan dan atau tempat lain yang 

digunakan sebagai tempat lalu lintas barang berada dibawah pengawasan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  

Kemudian disebutkan pada pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 bahwa “Pemasukan dan 

pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan 

oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan 

Kawasan.” Untuk itu, Apabila perusahaan ingin melakukan pemasukkan 

barang harus memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Badan 

Pengusahaan Kawasan. Izin Usaha yang diterbitkan akan dilakukan 

pertimbangan terlebih dahulu, pertimbangan tersebut dilakukan untuk 
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mengetahui eksistensi perusahaan, identitas pengurus dan penanggung 

jawab, jenis usaha dan kepastian penyelenggaraan pembukuan. 

Kemudian atas dasar pertimbangan tersebut, Pengusaha hanya 

dapat memasukkan barang yang telah mendapatkan izin usaha dengan 

jumlah dan jenis barang yang ditetapkan oleh Badan Pengusahaan 

Kawasan. Hal ini sebagaimana telah diatur oleh Pasal 3 ayat 3 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Hal ini dilakukan 

untuk pelaksanaan visi misi pembangunan Kota Batam, Badan Pengusaha 

tidak lupa mengontrol barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dengan meminimalisir pengajuan barang-barang yang berlebihan ataupun 

sebaliknya. Secara tidak langsung, Badan Pengusahaan dapat mengukur 

laju perkembangan yang ada di masyarakat.  Pemasukan barang berupa 

barang konsumsi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dari tempat lain 

menuju ke Kawasan Bebas harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 70/M DAG/PER/9/2015 Tentang Angka Pengenal Importir 

(selanjutnya disebut Permenrindag No. 70/2015), diatur bahwa perusahaan 

yang hendak melakukan kegiatan impor barang harus memenuhi 

persyaratan wajib yakni memiliki Angka Pengenal Impor (API). API ini 

merupakan sebuah instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam 

menertibkan pelaksanaan kebijakan impor / perdagangan luar negeri di 
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bidang impor. Kebijakan ini diterapkan guna mempermudah monitoring, 

pendataan, dan melakukan pengawasaan terhadap perusahaan yang 

melakukan kegiatan impor barang. API terbagi atas 2 (Dua) macam, yakni : 

API Umum (API-U) dan API Produsen (API-P). 

API-U ini biasanya diberikan khusus kepada perusahaan yang 

melaksanakan kegiatan impor terhadap barang tertentu dengan tujuan 

diperdagangkan, hal ini berbeda dengan API-P , karena API ini hanya 

diberikan kepada perusahaan yang melaksanakan kegiatan impor terhadap 

barang untuk dipergunakan sendiri sebagai bahan baku, barang modal, 

bahan penolong dan/ atau bahan untuk menunjang proses produksi dalam 

perusahaan tersebut. Selai itu , API juga sangat diperlukan dalam berbagai 

administratif, yakni : 

1. Pembukaan Letter of Credit (LC) pada Bank Devisa dan berbagai 

macam pembayaran dalam bentuk lain yang biasanya diberlakukan  

saat melaksanakan transaksi perdagangan antar negara; 

2. penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 

API hanya dimiliki satu jenis oleh setiap importir atau perusahaan. 

Dan pada saat melakukan kegiatan importer. API ini berlaku diseluruh 

wilayah Indonesia. Masa Pemberlakuan API yaitu 5(Lima Tahun) selama 

perusahaan atau importer tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya 

dan  dapat dilakukan perpanjangan dengan melakukan pendaftaran ulang 

paling lambat 30 hari kerja setelah masa 5 tahun. Setiap importir atau 
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perusahaan pemegang API dalam melaksanakan kegiatan impor harus 

menaati setiap ketentuan yang berlaku. Jenis API-U adalah berwarna biru 

muda danAPI-P berwarna hijau muda dengan logo perdagangan . Nomor 

API terdiri dari 9 (sembilan) digit diikuti dengan huruf B, huruf D, dan 

huruf P, yaitu : 

1. 2 (dua) digit urutan terdepan digunakan sebagai nomor kode 

Propinsi; 

2. 2 (dua) digit urutan berikutnya digunakan sebagai nomor kode 

Kabupaten/Kota Madya; 

3. 5 (lima) digit urutan terakhir digunakan sebagai nomor urut API 

yang diterbitkan. 

Adapun penerbitan API-P dan API-U Huruf B dilakukan oleh 

kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),dan penerbitan API-

P dan API-U Huruf D dilakukan oleh Direktur Jendral, sedangkan 

penerbitan API-P dan API-U Huruf D dilakukan oleh Kepala Dinas 

Provinsi. Kemudian, kewenangan delegasi penerbitan API akan dilakukan 

oleh menteri kepada : 

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bertugas 

dalam melakukan penerbitan API-P dan API-U pada perusahaan 

yang membidangi penanaman modal dimana untuk penerbitan izin 

usahanya ialah kewenangan pemerintah pusat. 
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2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, bertugas dalam 

penerbitan API-P bagi perusahaan – perusahaan atau kontraktor 

yang bergerak di bidang minyak, energi, gas bumi, mineral serta 

pengelolaan sumber daya alam lainnya. 

3. Kepala Dinas Provinsi, bertugas dalam penerbitan API-P dan API-

U pada perusahaan selain diterbitkan oleh Direktur Jenderal 

Perdagangan Luar Negeri dan BKPM. 

4. Badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 

bebas Batam, Bintan dan Karimun, API-U dan API-P untuk 

perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan 

berdomisili di Batam, Bintan,dan Karimun 

Sedangkan dalam hal di pemerintahan daerah provinsi telah 

dibentuk Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penerbitan 

API-P dan API-U dapat didelegasikan oleh Menteri kepada Kepala 

Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Berikut ini ialah 

beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi apabila ingin 

mendapatkan API, yakni : 

1. Perusahaan mengajukan permohonan dengan melampirkan : 

a. Fotocopy akta pendirian perusahaan 

b. Fotocopy surat keterangan domisili perusahaan 

c. Fotocopy NPWP penanggung jawab 

d. Referensi bank devisa, untuk API-U 
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2. Untuk API-U yang melakukan pengimporan barang lebih 

dari 1 jenis yang sebagaimana telah diatur melalui sistem 

klasifikasi barang menurut peraturan-perundang-undangan 

harus melampirkan : 

a. Surat pernyataan bahwa perusahaan mempunyai 

hubungan istimewa dengan perusahaan luar negeri. 

Surat pernyataan ini harus dalam bermaterai dan 

ditandatangani dari pemilik API-U; dan 

b. Bukti hubungan istimewa itu juga harus 

mendapatkan keabsahan dengan adanya 

tandasahkan oleh pejabat konsuler / diplomatik / 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat 

dimana perusahaan luar negeri yang mempunyai 

hubungan istimewa itu berada. 

Kemudian, para importir yang sudah mempunyai API harus 

memenuhi persyaratan wajib terkait dengan : 

1. kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun; 

2. setiap melakukan perubahan nama perusahaan atau 

pengurus, bentuk badan usaha, dan alamat perusahaan;  

3. pengembalian API asli apabila melakukan penutupan 

perusahaan atau penghentian kegiatan impor. 
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Sanksi Pembekuan dan Pencabutan API juga dapat diberikan 

kepada perusahaan-perusahaan pemilik API yang melakukan pelanggaran. 

Pembekuan API dilakukan apabila pelaku impor atau perusahaan impor 

berada dalam keadaan : 

1. pemeriksaan oleh penyidik yang berwenang sebab adanya 

dugaan penyalahgunaan API yang mengandung unsur 

tindak pidana. 

2. tidak memenuhi kewajibannya. 

3. Terdapat dugaan penyampaian informasi berupa data yang 

palsu atau tidak benar saat pengajuan permohonan 

4. Ada dugaan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 

dibidang impor. 

API yang dibekukan dapat dilakukan pengaktifan kembali apabila 

pelaku impor atau perusahaan impor tidak terbukti dalam melakukan 

kesalahan seperti ketentuan-ketentuan diatas, kemudian Pencabutan API 

dapat  diterapkan apabila perusahaan : 

1. Perusahaan telah mengalami pembekuan API sebanyak 2 

kali; 

2. tidak memenuhi kewajiban. 

3. Telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan 

tata niaga impor yang berlaku. 
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4. Pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen impor beserta 

surat-surat yang berhubungan dengan impor.  

5. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana 

yang berkaitandengan penyalahgunaan api dan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.5 

Sedangkan sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Permenrindag No. 

70/2015 bahwa importir yang tidak memiliki API hanya boleh mengimpor 

barang-barang dalam katagori tertentu, yakni :  

1. barang impor sementara; 

2. barang promosi; 

3. barang yang digunakan sebagai keperluan penelitian dan 

perkembangan ilmu pengetahuan 

4. barang kiriman; 

5. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk 

keperluan ibadahumum, amal, sosial, kebudayaan, atau 

untuk kepentinganpenanggulangan bencana alam; 

6. barang obat-obatan dan peralatan kesehatan yang berada 

dalam  anggaran pemerintah; 

7. barang untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang telah 

di ekspor kemudian dilakukan pengimporan kembali dalam 

kuantitas yang banyak sama dengan kuantitas pada saat 
                                                           
5 “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Angka 
Pengenal Importir (API)," Pub. L. No. 70/M-DAG/PER/9/2015,Jakarta (2015). 
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melakukan pengeksporan pada pemberitahuan ekspor 

barang (peb); 

8. barang ekspor yang mendapatkan penolakkan oleh pembeli 

diluar negeri dan dilakukan pengimporan kembali dalam 

jumlah/kuantitas yang sesuai dengan pemberitahuan ekspor 

barang (peb); 

9. barang contoh/sampel yang tidak diperdagangkan; 

10. barang untuk keperluan instansi pemerintah / lembaga 

negara lainnya yang dilakuakn impor sendiri oleh 

instansi/lembaga dimaksud;  

11. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya 

yang bertugas diindonesia; 

12. barang untuk keperluan badan internasional beserta para 

pejabatnya bertugas di indonesia; dan 

13. barang pindahan. 

Berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai perizinan impor 

barang,bahwa setiap pelaku impor harus mempunyai API, namun apabila 

pelaku impor yang tidak mempunyai API hanya dapat melakukan impor 

barang tertentu yang sudah dikatagorikan diatas. Bila dikaitkan dengan 

barang umum maka dalam hal ini tidak terdapat katagori jenis barang 

tersebut. 
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Namun, apabila terjadi pemasukan barang yang dilarang atau tidak 

memenuhi syarat – syarat dan ketentuan yang berlaku akan dilakukan hal 

berikut sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2012 : 

1. “dikeluarkan kembali (reekspor)”; 

2. “dihibahkan kepada negara”;  

3. “atau dimusnahkan.” 

Barang yang tidak memenuhi syarat ketentuan akan dikeluarkan 

kembali atau dilakukan pemusnahan barang dengan diawasi oleh Badan 

Pengusahaan Kawasan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tata 

caranya diatur dalam peraturan menteri. 

Selain itu, Perusahaan Impor juga harus memiliki Nomor Identitas 

Kepabean (NIK) , Nomor Identitas Kepabean ini ialah nomor identitas 

perusahaan pribadi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai (Dirjen dan Bea Cukai). NIK ini digunakan oleh pengguna jasa 

kepabean dalam pengurusan izin impor atau ekspor. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan dan Pengeluaran Barang ke dan dari 

serta berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.  

Apabila pengusaha ingin melakukan aktivitas pemasukkan barang 

ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam harus  
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memiliki izin usaha yang dikeluarkan dari Badan Pengusahaan Batam (BP 

Batam). 

Surat Izin Usaha (IU), Izin Usaha ialah sebuah legalitas yang 

dikeluarkan oleh BP Batam menurut penelitian dan penilaiannya terhadap 

lengkapnya persyaratan pada form registrasi, hal ini diperlukan oleh 

pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha dalam kawasan perdagangan 

bebas dan pelabuhan bebas Batam.6 Apabila perusahaan sudah memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang tertuang pada form isian registrasi BP Batam, 

maka perusahaan pemohon dapat diberikan Izin Usaha. 

Persyaratan yang digunakan dalam memperoleh izin usaha dari BP 

Batam adalah dengan melampirkan dokumen-dokumen seperti di bawah 

ini : 

1. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)/TDUP/lzin Usaha 

Industri (IUI)/IUT.  

Untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri atau 

perdagangan merupakan golongan non-fasilitas, sehingga 

diperlukan SIUP namun apabila industry atau perusahaan 

yang termasuk dalam Penanaman Modal Dalam Negeri 

(PMDN) / Penanaman Modal Asing (PMA) atau ingin 

mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk itu perusahaan 

tersebut harus dibekali Izin Usaha Terbatas (IUT). Untuk 
                                                           
6 “Permohonan Izin Usaha Di BP-Batam,”, http://freezone-
pengamat.blogspot.com/2009/08/permohonan-izin-usaha-di-bp-batam.html, diunduh oleh 20 
Juli 2018. 
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izin IUI, SIUP, dan TDUP diterbitkan oleh Pemerintah 

Kota Batam, sedangkan izin IUT diterbitkan oleh Badan 

Koordinasi Penanaman Modal melalui perwakilan mereka 

di BP-Batam di tempat Pusat Pelayanan Terpadu. 

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP), diterbitkan oleh 

Pemerintah Kota Batam di kantor Pusat Pelayanan Terpadu 

3. Tanda Daftar Gudang (TDG). 

4. Angka Pengenal Impor (API-U, API-P).  

Izin Angka Pengenal Import – Umum biasanya 

dikhususkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan, sedangkan untuk industri maupun perusahaan 

yang beraktivitas dalam bidang industry dengan melakukan 

produksi suatu produk yang digolongkan dalam Non 

Fasilitas maka perusahaan tersebut memerlukan izin Angka 

Pengenal Import Produsen/API-P. API-umum dan API-

Produksi dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kepulauan 

Riau melalui rekomendasi dari Dinas Perdagangan Kota 

Batam. Akan tetapi berbeda dengan Angka Pengenal 

Import Terbatas/API-T dikeluarkan oleh Badan Koordinasi 

Penanaman Modal untuk perusahanan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA). 
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5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikeluarkan oleh 

Kantor Pajak Batam. 

6. Nomor Induk Kepabeanan (NIK), dikeluarkan oleh Dirjen 

Bea Cukai dengan sistem pendaftaran melalui on line di 

website Bea Cukai. 

7. Akte perusahaan (Akte notari dan SK penetapan dari 

Departemen Hukum dan HAM) 

8. Keterangan Domisili.7 

 

                                                           
7 Ibid.   
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