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 RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER 
(RPKPS)  

 
  
Kode / Nama Mata Kuliah : C11.42701/ Expeot Import Revisi ke  :   2 
Satuan Kredit Semester :  2 SKS Tgl revisi :  - 
Jml Jam kuliah dalam seminggu :  2 jam (100 menit) Tgl mulai berlaku   : 04 September  2014 
   Penyusun : Peni Kustiati,S.S 
Jml Jam kegiatan di lapangan :  4-5  jam Penanggungjawab Keilmuan  : Peni Kustiati, S.S 
 
 
Deskripsi Mata kuliah:  Mata kuliah membahas tentang: 

Pengertian kegiatan perdagangan secara general 
Pengertian,export-import, kegiatan export-import . 
Penanganan kegiatan export-import  mulai dari penyediaan barang dan dokumen-dokumennya dari produsen sampai ke pembeli di luar negeri dan    
sebaliknya. 

 
Standar Kompetensi:  Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa mengetahui perdagangan secara umum  dan internasional, mampu mengerjakan  dan mengurus 

semua dokumentasi yang diperlukan untuk semua  kegiatan export-import dari Negara satu ke Negara lain. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan 
diberbagai bidang, membuka wawasan perdagangan yang tiada batas di dalam negeri maupun hubungan dengan luar negeri. Menumbuhkan 
kepercayaan diri untuk menghandle pengurusan proses pembuatan dokumen export-import maupun lalu lintas barangnya. 

 

Pertem
u-an ke 

: 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/ Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

1 Mhs. mampu:  
1.  Mahasiswa 

memahami 
pengertian dan 
kegiatan 
perdagangan secara 
umum tingkat 
nasional mauppun 
internasional 

 
2. Mahasiswa tertarik 

dengan kegiatan 
exim   

1.  Menjelaskan pengertian dan 
kegiatan perdagangan secara 
umum tingkat nasional 
maupun internasional 

 
2. Penuangan pikiran dan ide 

untuk memulai berdagang dan 
menemukan dokumen-
dokumen yang dipeerlukan  
dalam perdagangan 

 

1. Pengantar Kontrak kuliah 
2. pemahaman secara 

sederhana aktifitas process 
terjadinya perdagangan dari 
local sampai  internasional 

 
3. Dokumen-dokumen yang 

timbul dalam process 
perdagangan.   

Pendahuluan 
1. Dosen  memperkenalkan dirinya serta matakuliah 

yang diampu dalam semester tersebut. Dosen 
memberikan simulasi-simulasi kecil untuk 
menarik perhatian mahasiswa dengan mata 
kuliah exim dan kegiatan exim  dengan two way 
communication mahasiswa dengan dosen 
maupun pembahasan bersama-[sama untuk 
membuka  pikiran dan membuka ketertarikan  
kegiatan exim.  

Penyajian 
1. Dosen menyampaikan kontrak perkuliahan serta 

membahas aturan-aturan yang harus disepakati 
oleh mahasiswa dan dosen selama 
berlangsungnya perkuliahan selama satu 
semester. Mahasiswa secara aktif memberikan 

Referensi  
Tandjung, 
Marolop:2011 
Aspek dan 
Prosedur Export-
Import( Bab I) 
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masukan kepada dosen mengenai aturan dan hal 
lain yang harus disepakati bersama 

2. Dosen memberikan penyegaran dengan 
menanyakan pengalaman mahasiswa yang 
pernah dijalani, misalnya berwirausaha yang 
sedang dijalani maupun rencana dalam waktu 
dekat. Mahasiswa merespon pertanyaan dosen 

3. Pembahasan bersama masalah-masalah yang 
sedang dihadapi maupun bayangan kendala 
dalam menjalani pekerjaan, berwirausaha 
maupun rencana kerja yang akan dilakukan. 
Mahasiswa aktif berdiskusi untuk memberi solusi. 

4. Dosen memberikan feedback dan komentar pada 
pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa. 

 
Penutup 
1. Dosen mereview diskusi dengan kesimpulan-

kesimpulan 
2. Dosen menanyakan beberapa pertanyaan 

tentang pengetahuan  baru pada mata kuliah  
yang baru mereka terima.  

3. Dosen memberikan kesempatan pada mahasiswa 
untuk bertanya 

4. Dosen memberikan penugasan untuk mencari 
wacana yang berhubungan dengan exim  di 
media cetak dan dikumpulkan di sesi selanjutnya. 

 

2 Mahasiswa mampu: 
Pembuatan SI 
(Shipping Instruction) 

menjelaskan  semua yang 
berkaitan  dengan Shipping 
Instruction, dari pembuatan, isi, 
pendistribusian,  sampai 
memperolehan dokumen 
selanjutnya. 

1. Process pembuatan shipping 
instruction, perusahaan 
eksporter yang 
mengeluarkan shipping 
instruction. 

2. Pengiriman shipping 
instruction  ke perusahaan 
atau kantor-kantor terkait. 

3. Hubungan dengan 
perusahaan ekspedisi 
(emkl), kegiatan yang 

Pendahuluan: 
1. Dosen memberi salam pembuka . 

Mengutarakan  tahapan yang akan dibahas  dalam 
session ini.  Pengumpulan tugas. 

2. Dosen  menerangkan kronologi secara details  
process dari pembuatan shipping instruction  
sampai mendapatkan document selanjutnyan 
untuk pemrocesan kegiatan exim.  

 
 

Referensi  
Contoh dokumen 
asli  dari 
perusahaan 
exporter, CV Mitra 
Makmur- 
Semarang-
Indonesia. 
Dokumen asli dari 
CV Torisa Mandiri. 
Dokumen asli dari 
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dilakukan oleh perusahaan 
emkl. 

4. Hubungan dengan 
perusahaan pelayaran  atau 
shipping company, kegiatan 
yang dilakukan oleh 
perusahaan perkapalan. 

 

CV. Cipta Wana 
Sakti. 
 
 

 

3 Mahasiswa mampu: 
Membaca dan 

membuat Invoice 
dan packing  list 
barang-barang 
export untuk 
penyertaan 
dokumentasi export-
import 

Memberikan contoh pembuatan 
Invoice  dan Packing  List secara 
nyata dan details, memberikan 
contoh document asli Invoice dan 
Packing List 

Latihan pembuatan Invoice dan 
packing list secara details dan 
rinci sebagai panduan 
berkaitan dengan dokumentasi 
export lainnya. 

Pendahuluan: 
1. Dosen memberikan simulasi kecil dengan contoh-

contoh nota atau kwitansi yang dikeluarkan oleh 
sebuah took atau kantor perdagangan. 
Munculnya sebuah nota atau Invoice. 

Penyajian 
1. Dosen menjelaskan Invoice dan packing, 

kegunaan, isi, dan filling. 
2. Dosen  memberi contoh pembuatan invoice dan 

packing list secara rinci. 
Penutup 
1. Pembahasan hasil  tugas mahasiswa satu per satu 

pembikinan invoice dan packing secara bersama-
sama. 

2. Dosen memberi kesempatan kepada  mahasiswa 
untuk bertanya sebelum menutup kelas. 

 

Referensi  
Contoh  dokumen 
asli dari 
perusahaan 
exporter, CV Mitra 
Makmur-
Semarang-
Indonesia 

4 Mahasiswa mampu: 
Membaca, mengerti, 
memahami, serta 
mengisi Bill of Lading 

 mendefinisikan dan 
menjelaskan pengertian Bill of 
Lading 

 Menjelaskan seluk beluk 
perusahaan yang mengeluarkan  
documents Bill of Lading 

 Menyebutkan beberapa contoh 
perusahaan shipping company 
yang ada di Semarang 
khususnya yang terjangkau dari 
lingkungan sekitar. 

 Menerangkan status shipping 

Menjelaskan pengertian dan 
kegunaan Bill of Lading. 
Menjelaskan istilah-istilah 
yang ada di Bill of Lading: 
Shipper, consignee, notfy 
party, vessel, connecting 
vessel, estimation arrival, 
estimation departure, 
contains of cargo, gross 
weight, nett weight, volume, 
no container, no seal, 
quantity, port of loading, port 
of discharge, no B/L, stamp 

Pendahuluan: 
1. Dosen memberi salam pembuka dan 

mengumpulkan tugas mahasiswa yang tidak 
masuk dipertemuan sebelumnya dengan 
membuat Invoice dan packing list. 

2. Dosen menjelaskan cakupan materi dan 
kompetensi dasar yang hendak dicapai pada 
pertemuan ke empat.  

Penyajian 
1. Dosen memberikan penjelasan dan isi serta 

memberi contoh document asli Bill of Lading. 
Menjalaskan  istilah-istilah yang ada di Bill of 
Lading: Shipper, consignee, notfy party, vessel, 

1. Contoh asli Bill 
of Lading dari 
Shipping 
company –MSC, 
Evergreen, 
Tabiths Logistic. 
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company dan para agent 
maupun forwarder 

validasi dan signature 
  
 

connecting vessel, estimation arrival, estimation 
departure, contains of cargo, gross weight, nett 
weight, volume, no container, no seal, quantity, 
port of loading, port of discharge, no B/L, stamp 
validasi dan signature 

Penutup 
1. Penegasan kembali pentingnya ketelitian dari 

documents Bill of Lading, tidak boleh salah atau 
rusak. 

2. Penegasan contoh –contoh dari masukan-
masukan mahasiswa yang bias menimbulkan 
besarnya biaya denda yang timbul akibat dari 
kesalahan-kesalahan sekecil apapun kesalahan-
kesalahan tersebut. 

 

5 Mahasiswa mampu: 
Membaca, mengerti, 
memahami, serta 
mengisi PEB- 
Pemberitahuan Export 
Barang form dari Bea 
Cukai tiap- tiap 
Pelabuhan, NPE-Nota 
Pelayanan Export 

Menjelaskan isi details form PEB 
yang dikeluarkan oleh bea cukai. 

Menjelaskan semua hal yang 
bersangkutan dengan isi BEP; 
-  Kantor Pabean 
-  Data-data Exportir 
- Kategories Export 
- Cara perdagangan 
- Data pengankutan 
- Dokumen pelengkap Pabean 
- Data transaksi export 
- Data peti kemas 
- Data barang export 
- Data-data penerima barang 
- Data perusahaan pengurus 
barang yang berhubungan 
dengan perijinan 
- Data pelabuhan tempat 
penerimaan dan pengiriman 
cargo 
-. Data tempat pemeriksaan 
- Data perdagangan 
- Data kemasan 
-Data penerimaan Negara 
- Nota pelayanan export 

Pendahuluan: 
1. Dosen memberi salam pembuka  
Penyajian 
Membahas bersama-sama isi dari semua lembar PEB 
dan NPE secara details dengan lembaran contoh riil 
yang sudah dibagikan  kepada semua mahasiswa. 
Penutup 
Memberikan kesempatan bertanya kepada 
mahasiswa dan membuka kesempatan  untuk 
memberi pendapat  atau masukan-masukan hal-hal 
baru yang mereka ketahui dan dapatkan  dari 
informasi terbaru. 

1. Formulir  asli  
dari kantor 
Pabean dan Bea 
Cukai Semarang 
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6 Mahasiswa mampu: 
Mengetahhui dokumen 
Fumigasi, pembuat, isi, 
tujuan dan ketentuan 
jenis barang yang perlu 
difumigasi. 

 Menjelaskan perlu tidaknya, 
ketentuan pemerintah dan 
Negara penerima kegunaan 
fumigasi dan bahaya yang harus 
dihindari. 

Menjelaskan secara details 
penggunaan dan cara 
penanganan barang-barang 
yang perlu atau diharuskan 
memakai fumigasi sampai 
diterbitkannya dokumennya. 
Contoh gas kimia seperti  
Mythil Bromida yang harus 
disesuaikan  dengan ketentuan 
dari pihak negara penerima 
barang ekspor. 
 
Perlindungan pemerintah 
negara penerima dari 
kontaminasi lalu lintas barang 
yang masuk  dari negara 
ttertentu untuk penduduk 
maupun makhluk hidup lainnya 
yang berhubungan dengan 
kesehatannya. 

Menjelaskan fungsi sueveyor dengan diterbitkannya 
Certificate Fumigasi sebagai control dari suatu negara 
untuk perlindungan terhadap penduduk maupun 
lingkungan dari virus ataupun alasan kesehatan 
lainnya. 
Menjelaskan fungsi fumigasi dan hal-hal yang harus 
dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing 
negara dan hal-hal yang perlu dihindari pula. 
 

a. –Dokumen 
Fumigasi dari 
Semesta Alam 
Raya. 

7 Mahasiswa mampu: 
Mengetahui secara 
nyata kegiatan 
diPelabuhan 

 Kunjungan ke Pelabuhan 
Tanjung Mas- Pelindo 
Semarang Indonesia 

 Kunjungan ke Pelabuhan 
Tnjung Mas Semarang yang 
dipandu langsung oleh staff 
professional dari kantor 
Pelindo Semarang. 

1. Keliling Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, 
melihat aktivitas di pelabuhan, penumpukan 
container di depo, left on-left off, ke dermaga 
kapal barang dan kapal penumpang, gudang-
gudang storage di pelabuhan, kawasan berikat 
dan pengurusan dokumen di kantor-kantor sekitar 
pelabuhan. 

Inuhan 
Yunus;2010, 
Tanjung Emas 
sebagai Central 
Point Port 

 Ujian Tengah Semester     

8 Ekspor. Mahasiswa 
mampu: 

 COO – Certificate Of 
Origin, Mengetahui 
perijinan dan 

 Mahasiswa mengetahui 
perijinan, pemantauan 
pemerintah, pengurusan asal 
ekspor barang dengan sampai 
diterbitkannya sertificate(form 

 Macam-macam COO 
berdasarkan tujuan Negara 
penerima barang Form A dan 
form B. 

Menjelaskan control pemerintah dan pengukuhan 
barang0-barang asli Indonesia sebagai syarat 
document export dan pengakuan Negara tujuan atas 
asal cargo/ barang. 

Form GSP-COO 
Form B 
pengesahan dari 
Deperindag-
Semarang untuk 
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pemantauan asal 
barang dari dinas 
perindustrian dari 
Negara pengirin dan 
Negara penerima 
barang. 

A/B/C/D) untuk masing-masing 
pengiriman barang ekspor. 

document export 
CV Torissa Mandiri 
sebagai contoh. 

9  Mahasiswa wajib 
belajar berwirausaha, 
membuka lapangan 
pekerjaan minimal 
untuk dirinya sendiri. 

 Diskusi, berencana 
membuka usaha dan 
mempraktekannya 

 Mahasiswa bias 
membuktikan dengan 
mengumpulkan tugas 
akhir  hasil praktek 
berwirausaha atau 
wira usaha dengan  
membuka lapangan 
pekerjaan bagi 
dirinnya sendiri. 

Mahasiswa mulai 
mempersiapkan  membuka 
lapangan pekerjaan untuk dirinya 
sendiri. Mendiskusikan  bersama-
sama mengenai usaha yang akan 
dibangun secara individu ataupun 
kelompok. 

Membahas macam-macam 
wirausaha, menggali 
pengalaman diantara para 
mahasiswa. 
Menentukan bidang masing-
masing mahasiswa. 

Memberikan masukan-masukan atau ide usaha 
sesuai dengan lingkungan masing-masing mahasiswa, 
bakat dan hobby mereka. 
 
Bertukar pikiran antara mahasiswa untuk 
menyelesaikan kendala-kendala dalam beralih 
wirausaha. 
 
Menentukan bidang maupun partner kerja diantara 
mahasiswa untuk menjalankan usaha mereka 
masing-masing 

Senduk, Sapir, Jadi 
Pengusaha Tida 
Kaya- Rugi 
Diningrat, 
Hendra:2011 Kaya 
dengan cara Gila 
ala Bob sadino, 
Purdi E. 
Chandra & 
Aburizal Bakrie. 

10 Mahasiswa mampu: 

 Memahami, 
mengetahui dan 
bias menjalani 
transaksi jual beli 
antar Negara 
dengan berbagai 
cara pembayaran 
antara seller dan 
buyer dalam 
perdagangan exim 

 Mengetahui system 
pembayaran antara seller dan 
buyer  yang umum dilakukan 
dalam perdagangan exim di 
seluruh dunia. 

 Macam dan jenis pembayaran: 
FOB, CIF, CNF, L/C. 

 Mengupas system 
pembayaran yang umum 
dilakukan pihak pelaku bisnis 
exim 

 FOB- pembiayaan barang 
sampai di pelabuhan 

 CIF- pembiayaan sampai ke 
Negara tujuan disertai 
dengan asuransi yang 
mengcover cargo. 

 CNF-pembiayaan sampai di 
Negara tujuan tanpa asuransi 

 Letter Of Credits 

Pendahuluan: 
1. Dosen memberi salam pembuka  dan membahas 

materi yang diujikan di mid semester. 
Penyajian: 
1. Membahas system permbayaran dan memberikan 

contoh- contoh riil sebagai referensi-bill dan 
invoice dari shipping company-  dan perbankan 
yang mengacu pada system pembiayaan cargo 
dan mengapalannya. 

2. Menyimpulkan beberapa keuntungn dan kerugian 
yang mendasar yang perlu diketahui dengan 
pemakaian harga dan biaya-biaya tersebut. 

Contoh-contoh asli 
dari penerima L/C 
oleh beberapa 
exporter: Toko 
Panjang-Indonesia. 
 
Tandjung, 
Marolop:2011 
Aspek dan 
Prosedur Expor 
Impor 
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11 Mahasiswa mampu:   

 Memahami,menganal
isa dan menggunakan 
L/C  sebagai system 
pembayaran yang 
aman dalam 
perdagangan exim 

 Membaca  L/C  secara details 
dari applicant-pemohon L/C, 
bank penerbit/ pembuka, 
correspondence bank, sampai 
ke eksporter 

 Pembahasan macam-macan 
L/C 

 Revocable L/C 

 Irrevocable L/C 

 Irrevocable Confirmed L/C 

  Resiko-resiko dan  Penipuan 
di dalam L/C  

Pendahuluan: 
1.  Memberi salam pembuka dan mereview materi 

sebelumnya . 
Penyajian 
1. Menerangkan jenis-jenis L/C  satu persatu beserta 
contoh-contoh dalam buku paduan/materi. 
2. Menjelaskan keuntungan dan kerugian dari 
masing-masing jenis L/C 

Tandjung, 
Marolop:2011 
Aspek dan 
prosedur Expor 
Impor 
-Contoh-contoh 
L/C untuk 
perusahaan-
perusahaan 
umum. 

12  
Mahasiswa mampu 
mengetahui pengertian, 
dasar kebijakan 
pemerintah, ketentuan, 
dan persyaratan export 

 Mengikuti syarat dan 
ketentuan dalam 
perdagangan import di 
Indonesia atau di daerah 
tertentu di wilayah Indonesia 

 Pembahasan istilah dalam 
pengertian dan kebijakan 
import seperti: Daerah 
Pabean, Baang yang diatur 
tata niaga impornya, 
importer itu sendiri, Angka 
pengenal impor(API), 
Importir terdaftar, importer 
produsen, Nomor pengenal 
importer khusus, Pelabuhan, 
Barang yang dilarang, 
Verifikasi, Surveyor, Bea 
masuk, Tempat penimbunan  
Berikat, Rekomendasi, 
Kantor pabean.  

 

Membuka ide ataupun pandangan-pandangan baru 
untuk mengetahui lebih dalam tentang peluang 
usaha perdagangan import dengan pengurusan dan 
mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Tandjung, 
Marolop:2011 
Aspek dan 
Prosedur Expor 
Impor 

13 Mahasiswa mampu:   

 Mencari peluang 
usaha dagang exim 
-via internet     

 Mencari HS no barang 
di web nya bea cukai 

 Mahasiswa sudah mampu 
mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan yang berhubungan 
dengan pembuatan dokumen 
exim. 

 Mahasiswa mencoba 
bertrading-berdagang-menjadi 
agen untuk perdagangan exim 

 Membahas case masing-
masing mahasiswa dari 
pengalaman mencari data 
buyer, mencari data shipping 
company, kantor-kantor 
emki dan instansi yang 
terkait serta pengurusan 
perijinan untuk 
mendapatkan  licence exim. 

 
 

Mahasiswa satu-persatu harus menunjukkan 
kreatifitasnya dengan mulai belajar bersosialisasi 
dengan dunia kerja, membangun lapangan pekerjaan 
untuk dirinya sendiri. 
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14 Mahasiswa mampu: 

 Memahami istilah-
istilah dalam 
perdagangan dan 
pengiriman cargo 
exim pada umumnya 

 Feetback dari materi 
awal sampai akhir 
dan memberi kisi-kisi 
ujian akhir semester 

 Mereview hal-hal atau istilah 
penting yang familiar dengan 
perdagangan exim dan 
pelayarannya: 

 Shipper, Consignee, Notify 
party, Pre-Carrriege, place of 
receipt, Port of loading, Ocean 
vessel, Voyage no:, Port of 
discharge, Place of delivery, 
Container no, Seal no, Mark 
and Nos, quantity  and kind of 
packages, Description of goods, 
Measurements,Gross weight, 
Nett weight, Prepaid, Collect, 
Payable, Final Destination, 
Exchange rate, Intended Vessel, 
Place date and issue, Freight 
and charges, S-T-C ( Say To 
Contain), Shipper Count and 
Load 

 Penyegaran kembali materi 
exim mulai awal untuk hal-
hal penting yang perlu 
diingat yang selalu menjadi 
panduan dalam menjalankan 
usaha perdagangan exim 

 Mendefinisikan istilah-istilah  
dalam perdagangan exim 
satu per satu. 

 

 Mereview materi-materi dari awal sampai akhir 
perkuliahan.  

 Berinteraksi dengan quiz dan lemparan pertanyaan 
secara acak untuk masalah-masalah yang perlu  
terbahas dan pematangan pemahaman prosedur 
exim. 

  Memberikan kemudahan-kemudahan dengan cara 
penanganan pengurusan exim. 

 Memberikan gambaran istilah exim. 
 

Referensi 
Tandjung, 
Marolop:2011 
Aspek dan 
Prosedur Expor 
Impor 

 Ujian Akhir Semester     

 
 
Level Taksonomi  :          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengetahuan 20% 

Pemahaman 20% 

Penerapan 20%  

Analisis 20% 

Sintesis 10% 

Evaluasi 10% 
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Komposisi Penilaian  : 
 
 
 
 
 
 
 
Daftar Referensi: 
Wajib:  

1. Tandjung, Marolop: 2011. Aspek dan prosedur ExportImpor 
2. Buku Panduan Expor Impor Deperindag Semarang 2010 
3.     Dokumen-dokumen asli export impor dari lembaga/institusi/perusahaan export impor 
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