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AGUNG GLOBAL  sebagai lembaga konsultan dan pelatihan yang FOCUS di bidang 

ekspor dan impor, shipping, freight forwarding, kepabeanan, perdagangan 

internasional, 

Yang semua trainer nya adalah Praktisi yang masih aktif dan sangat berpengalaman  

====================================================== 
 

 

EXPORT IMPORT merupakan PELUANG BISNIS tetapi juga RESIKO BESAR jika tidak di 

tangani dengan benar dan tepat waktu. 

 

Terkait tentang pengadaan barang impor, harus di akui bahwa pengadaan barang dengan 

impor  dari luar negeri memiliki benefit benefit atau oppourtinty dan sebaliknya penanganan atau tata 

kelola impor yang tidak benar akan mendatangkan resiko resiko.  Untuk itu diperlukan pelatihan serta 

konsultan yang di harapkan dapat membantu kelancaran proses impor. 

 

Demikian juga yang terkait tentang penjualan barang ekspor, harus di akui bahwa penjualan 

barang dengan ekspor ke luar negeri memiliki benefit benefit atau oppourtinty dan sebaliknya 

penanganan atau tata kelola impor yang tidak benar akan mendatangkan resiko resiko.  Untuk itu 

diperlukan pelatihan serta konsultan yang di harapkan dapat membantu kelancaran transaki dan proses 

ekspor. 

 

Dengan latar belakang hal hal di atas, perusahaan kami, PT. Agung Global lembaga 

konsultan dan pelatihan yang FOCUS di bidang ekspor dan impor, shipping, freight forwarding, 

kepabeanan, perdagangan internasional, dari aspect Administrasi, sistem dan prosedur, operasional, dan 

Sumber daya manusia,  menyelenggarakan pelatihan tata kelola Impor maupun Ekspor secara terpadu 

yang dilangkapi simulasi, dan kunjungan lapangan,  

 

Adapun sistematika pelatihan kami meliputi :   

 

A. Tinjauan singkat MANFAAT  impor :  

 

1. Mendapatkan barang yang belum bisa di produksi di dalam negeri Indonesia 

2. Memperoleh barang yang lebih berkualitas. 

3. Memperolah barang yang relative lebih murah di banding beli di dalam negeri atas barang yang 

sejenis dan serupa. 

4. Dapat memenuhi pasokan barang yang masih terbatas di produksi di luar  negeri. 

 

B. Tinjauan singkat RESIKO  impor jika penanganan atau tata kelola impor yang tidak benar.   

 

1. Pembengkakan biaya storage di pelabuhan laut, untuk shipment melalui laut atau biaya storage di 

gudang bandar udara untuk shipment air freight.  

2. Biaya demurrage dari shipping company,  

3. resiko barang tidak bisa di ambil di pelabuhan tepat waktu yang menyebabkan proyek terlambat,  

4. resiko barang di sita oleh Negara,  

5. Resiko di denda oleh bea dan cukai di karenakan kesalahan menerapkan HS code. 
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6. Resiko tidak diterimanya penggunaan fasilitas fiscal yang di sebabkan kesalahan penulisan dokumen 

dan penerapan kewajiban pabeannya. 

7. Resiko tidak diterimanya fasilitas tariff preferential seperti form E, yang di sebabkan kesalahan 

pembuatan. 

8. Dan lain lain yang tentunya sangat merugikan importer. 

 

C. Tinjauan singkat MANFAAT  Ekspor :  

 

a) Mendapatkan pasar barang yang belum bisa di jual di dalam negeri Indonesia 

b) Menjual dengan  harga barang yang lebih tinggi, di banding harga jual di dalam negeri atas barang 

yang sejenis dan serupa. 

c) Dapat menjual  barang yang masih terbatas kebutuhannya di dalam negeri. 

 

D. Tinjauan singkat RESIKO RESIKO ekspor  jika penanganan atau tata kelola ekspor yang tidak 

benar.   

 

a) Pembengkakan biaya storage di pelabuhan laut, untuk shipment melalui laut atau biaya storage di 

gudang bandar udara untuk shipment air freight di luar negeri. 

b) Biaya demurrage dari shipping company di luar negeri. 

c) resiko barang tidak bisa di ambil di pelabuhan tepat waktu oleh buyer yang menyebabkan proyek 

terlambat,  

d) resiko barang di sita oleh Negara di luar negeri. 

e) Resiko di denda oleh bea dan cukai di karenakan kesalahan menerapkan HS code. 

f) Resiko tidak diterimanya penggunaan fasilitas fiscal yang di sebabkan kesalahan penulisan dokumen 

dan penerapan kewajiban pabeannya. 

g) Resiko tidak diterimanya fasilitas tariff preferential seperti form E, oleh buyer yang di sebabkan 

kesalahan pembuatan. 

h) Dan lain lain yang tentunya sangat merugikan eksporter dan importer. 

 

 

E. Pelatihan untuk menghasilkan, mengembangkan Sumber Daya Manusia  yang 

berpengetahuan dan paham pada tata kelola Impor dan Ekspor sebagai solusi. 

 

Untuk dapat menangani pembelian impor dengan baik di perlukan orang orang yang mengerti, 

memahami dan berpengalaman mengenai tata kelola impor.  Untuk menghasilkan dan mengembangkan 

SDM di bidang tata kelola impor diperlukan pelatihan yang mengajarkan dan melatih para peserta dan 

pembelajar pada materi materi yang terkait praktis di bidang impor dan ekspor. 

 

Untuk tujuan di atas, materi harus di sampaikan oleh praktisi yang berkecimpung langsung di bidang 

impor dan mampu mentransfer pengetahuan dan ketrampilannya pada  materi materi  system impor 

ekspor secara keseluruhan yang terdiri dari : 

 

MATERI TERKAIT DENGAN TATA KELOLA IMPOR  : 

 

 

1. Pengetahuan dan Pemahaman dasar kepabeanan ( Bea dan cukai / Customs & Excise ), dan 

kelembagaan dari kementrian yang terkait dengan ekspor dan impor. 
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2. Pengetahuan dan pemahaman  pelabuhan  yang dipergunakan untuk menyimpan barang 

impor selama belum di ambil importer. 

3. Pengetahuan dan pemahaman Incoterm 2010 ( Term Transaksi Perdagangan International )  

4. Pengetahuan dan pemahaman Metode Pembayaran International dengan Letter of Credit 

untuk impor 

5. Pengetahuan dan pemahaman  shipping  impor .  

6. Pengetahuan dan pemahaman tata kelola pelaksanaan  impor  

7. Pengayaan pengetahuan kasus kasus actual yang lazim terjadi di lapangan dan cara solusi 

pemecahanya untuk memperkaya kemampuan.  

 

 

MATERI TERKAIT DENGAN TATA KELOLA EKSPOR : 

 

1. Teknis Praktis Kepabeanan Ekspor   

2. Istilah yang wajib di ketahui oleh para pelaku bisnis Ekspor ( INCOTERM  2010 ) 

3. Teknik Pengangkutan Barang International ( International Transportation )  

4. Fasilitas Perdagangan  terkait perjanjian antara bilateral  negara, antara  regional : 

a. Antara anggota ASEAN,   

b. Antara asean dengan china 

c. Antara Asean Jepang  

d. dan lain lain.   

5. Letter of Credit dan Teknik pembayaran transaksi Internasional  

 

F. Metode Pelatihan : 
  

1. Lecturing  

2. Simulasi 

3. Tugas Individual dan Kelompok  

4. Kunjungan lapangan 

  

G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Pelaksanaan public training secara berkala di hotel hotel Bintang 4 ke atas di Jakarta dan kota kota 

besar lainya di seluruh Indonesia. Pelaksanaan inhouse training diselenggarakan di tempat tempat yang 

di sepakati oleh pihak kami dan pihak pengguna jasa training, sekaligus waktu dan program program 

nya. 

Untuk pelaksanaan program kunjungan lapangan dilaksanakan dengan mengunjungi kantor PPJK, 

Freight Forwarder, Pelabuhan impor, Bea cukai impor. 

 

H. Siapa yang perlu mengikuti :  
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Para stake holder di pengadaan impor, bagian Keuangan, bagian proyek, dan level pengambil 

keputusan pengadaan impor, agar mereka mengerti, memahami, mendengar contoh kasus, melihat 

contoh kasus, mengalami, dan di bombing oleh ahli yang berpengalaman dan berpraktek 

menjalankan impor. 

 

 

I. Lain lain : 

 

1. Tentang Trainer : 

 

Trainer : Marsanto, MM (Praktisi Dibidang Ekspor Impor & Konsultan) dan Team 

yang tergabung dalam Agung Global Trainer Team ( ATT ). 
Profile : 

a. Bersertifikat Ahli Kepabeanan,  

b. Berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang :  ekspor impor, shipping, international 

trading, PPJK 

c. Pemilik dan sebagai direktur perusahaan Transportasi berkelas internasional 

d. Pemilik dan sebagai direktur perusahaan Jasa Kepabeanan 

e. Pemilik dan sebagai Direktur perusahaan importer yang sudah banyak melakukan 

impor. 

f. Pemilik dan sebagai Direktur perusahaan transportasi antar pulau. 

g. Pemilik, direktur, trainer perusahaan Pelatihan ekspor impor. 

h. Terhubung dengan network pengusaha transportasi di lima benua : Asia, Australia, 

Amerika, Afrika, Eropa. 

 

2. Apa yang menjadi Kelebihan kami : 
 

a. Pelatihan kami hanya di sampaikan oleh para trainer yang memahami konsep dan 

berpengalaman di lapangan praktek. Bahkan head of trainer nya sudah berpengalaman di 

dunia ekspor impor selama lebih dari 20 tahun. 

b. Pelatihan ini dikembangkan untuk para pembelajar maupun eksekutif ekspor impor untuk 

memberikan keterampilan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur ekspor impor 

secara terpadu baik dari sisi Kepabeanan, Shipping, Perbankan, regulasi pemerintah dan 

internasional.  

c. Program kami dilengkapi dengan laboratorium computer kusus dibidang 

shipping/forwarding, EDI kepabeanan.  

d. Untuk menyempurnakan program pelatihan, jika diperlukan, kami juga bisa memberikan 

program simulasi, kunjungan lapangan yang bisa membuat para peserta pelatihan melihat 

langsung praktek praktek yang terjadi di lapangan. Kami juga bisa memberikan alternative 

on the job training.  

 

3. Informasi Perusahaan Perusahaan yang telah mengikuti program kami : 

 

Alfalaval, Alpindo, Alstom, American Standard, Amoko, ANZ Panin, ANTAM group, Astra Group, 

Australian chambers of trade ( Austrade ), Bank of America, Bank of China, Bank Riau, BRI, 

Bukopin, Bank Mega, Bulog, Castrol, Citibank, Ben Line shipping, Coal Gas Solution, CPP, 

Danamon, Darya Varia, Dewata Freight, Eastern Pearl, Ekonid, Elliot Geophysic, Evonic, 
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Enviromate Technology, FMC Technology, Gemala Group, Astra Group, Harmony Drilling System, 

Indometal, Indo Turbin, International Paint, Indomining Coal, Inti Garmindo, Itochu International, 

Jaga Citra Inti, Jaya Group, Karya Putra Sangkuriang, Kordsa Global, Krakatau Bandar Samudra, 

Kutai Timber, Leighton Contractor, LEN group, MC Technos, MNK, Nichias, Novindo, Pacific 

aman, Pembangkit Jawa Bali, Petro oil, Petro air power, Politeknik Pos Indonesia, Politeknik Negeri 

Bandung, Protekta Logistics, Permata Bank, Petrokimia Gresik, Phillips Indonesia, PMI Denmark, 

Resona Perdana Bank, Saipem, Sandebaja, Sandimas Reksakeramika, Semen Tonasa, Standchard 

Bank, Star Energy, Sucofindo, Sumitomo Mitsui, Tirta Investama Donone, Wijaya Karya, 

Yokogawa, dan lain lain.  

 

 

Demikian sekilas tentang training ekspor impor yang di selenggarakan oleh lembaga pelatihan ekspor 

impor Agung Global Learning Center ( AGL ) yang beralamat di :  

 

Office : 

 

JL. ENGGANO RAYA NO. 15 BLOK C1 3rd FLOOR TANJUNG PRIOK, JAKARTA 14310 

TELP : +6221 22439712 

Email : ceo@exportimporttraining.com 

 

Hormat kami, 
PT. Agung Global 

Marsanto  
Direktur.  
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