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ABSTRAKSI 
 

PROSES PENGIRIMAN BARANG EKSPOR LCL VIA LAUT OLEH 
FREIGHT FORWARDER AGILITY INTERNASIONAL (Cabang Solo) 

ANDRA RASTIKO 
F3106063 

 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

yang lebih mendalam dan pemahaman mengenai proses pengiriman 
barang ekspor LCL lewat laut pada Freigh Firwarder Agility Cabang Solo.  

Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif, yaitu mengamati 
obyek penelitian dan menggambarkan suatu keadaan yang ada dalam 
obyek penelitian tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara 
praktek kerja langsung melalui kegiatan yang dilakukan di tempat 
penelitian Freigh Firwarder Agility Cabang Solo khususnya divisi ekspor. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku ataupun sumber bacaan 
lainnya yang berkenaan dan relevan dengan pokok bahasan yang diambil. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses 
ekspor yang dilakukan oleh Freigh Forwarder Agility Cabang Solo dimulai 
dari : SI ( Shipping Instruction ), booking space pada shipping line, 
penanganan dokumen, proses Stuffing, membuat laporan keuangan dan 
tagihan. Dokumen-dokumen ekspor yang digunakan : Shipping Instruction 
(SI), Comersial Invoice, Packing List, Booking Instruction, Booking 
Confirmation, MBL (Master Bill of Loading), HBL (House Bill of Loading), 
PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), PE (Persetujuan Ekspor), PKBE 
(Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor), Surat Keterangan Asal 
(SKA),Certificate of Insurance, Certificate of Fumigation, Certificate of 
Treatment. Sedangkan pihak-pihak yang terkait : Eksportir, Shipping Line, 
Bea dan cukai, Insurance, ISPM #15, Fumigator, Disperindag. 

 
Saran yang dapat penulis berikan antara lain untuk meningkatkan sarana 
dan prasarana pada perusahaan, serta menambah karyawan sehingga 
dapat meraih kinerja perusahaan yang optimal. 
 
Kata kunci : Proses ekspor LCL via laut 
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MOTTO 

 

….. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. 

(Q.S. Al-Hujarat : 13) 

 

Jika kita hanya pasrah dan menerima nasib, kita tidak akan tahu 

kesempatan apa yang datang pada kita. 

(Soe Hok Gie) 

 

Revolusi tidak akan terjadi jika kita tidak berusaha untuk 

memperjuangkannya. 

(Che Guevara) 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perdagangan internasional dalam perekonomian setiap negara 

memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan 

kesejahteraan dunia karena dapat dikatakan bahwa tidak ada satu 

negara di dunia ini yang tidak melakukan perdagangan internasional. 

Sekarang ini, kemajuan perdagangan internasional dan lalulintas 

barang ekspor-impor semakin tinggi. Negara-negara maju maupun 

negara-negara berkembang saling membutuhkan satu sama lain, baik 

dari segi produk mereka maupun sebagai penghasil bahan baku 

industri mereka.  

Perdagangan atau pertukaran barang melewati batas suatu negara 

terjadi karena kebutuhan barang atau jasa yang tidak terdapat pada 

suatu negara atau negara tersebut dapat memperoleh barang atau 

jasa yang lebih baik mutunya dari negara lain. Pelaksanaan ekspor 

merupakan bentuk usaha memproduksi barang untuk dikirim keluar 

negeri atau dengan nama lain ekspor. Ekspor adalah kegiatan 

mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia, sedngkan yang 

dimaksud dengan eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang 

melakukan kegiatan ekspor (Makalah PPEI : 2004).  
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Perdagangan Internasional banyak di jumpai resiko-resiko dan 

hambatan dalam Perdagangan tersebut, separti dalam hal logistik. Di 

karenakan letak negara satu dengan negara yang lain melampaui 

batasan-batasan antar negara dengan letak geografik yang berbeda 

juga. Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya 

tidak terlepas dari peran serta bidang pemasaran, produksi, keuangan 

maupun di bidang lainnya. Selain itu juga tergantung pada 

kemampuan dan kelancaran perusahaan dalam mendistribusikan 

barang ataupun jasa kepada kelompok consignee/buyer. Transportasi 

atau pengiriman barang merupakan hal yang tidak terpisahkan dari 

sistem perdagangan internasional, yang mana hal tersebut menjadi 

salah satu penunjang kelancaran perdagangan internasional. Tanpa 

transportasi, perdagangan internasional tidak akan berjalan.  

Pada proses pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang 

terdapat metode atau cara yang biasanya digunakan yaitu dengan 

menggunakan multi modal transport baik melalui darat, laut maupun 

udara. Alat transportasi ekpor merupakan suatu benda atau alat untuk 

memudahkan pengiriman atau pemindahan barang atau benda dari 

satu tempat ke tempat yang lain.  

Dapat kita lihat dari beberapa praktek ekspor yang terjadi di dunia 

internasional, ASEAN, Indonesia bahkan Jawa Tengah sendiri 

mengalami gejolak yang disebabkan oleh komoditas, penigkatan 

produksi dan termasuk penggunaan transportasi yang tepat juga dapat 
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 memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi penjual dan pembeli 

barang sehingga mereka merasa nyaman dan mempercayakan 

pengangkutan kepada perusahaan transportasi yang membawanya. 

Namun, pada prosesnya para pengusaha Indonesia masih banyak 

menemui kendala. 

Kendala yang biasa dihadapi oleh para eksportir di Indonesia 

dalam pengeksporan komoditi salah satunya adalah hal logistik. 

Logistik disini dapat disebutkan sebagai berikut (Warren and Mark 

1997). 

1. Pengadaan transportasi (arranging transportation) Meliputi 

pemesanan truk (truking), pengurusan barang-barang di pelayaran 

dan angkutannya. 

2. Ketentuan ongkos transportasi (transport rate determination) 

meliputi ongkos truking, biaya formalitas dokumentasi, tarif kapal 

(disbursement keagenan kapal), fiat muat (custom clearance), dll. 

3. Informasi jadwal pengangkutan  (schedule information) meliputi 

time schedule(jadwal kapal), pembukuan kapal. 

4. Distribusi dan koordinasi (Distribution and coordination) kendala 

yang biasa dihadapi oleh para eksportir meliputi pemilihan rute 

perjalanan barang, moda transportasi dan pengangkut yang sesuai, 

pemesanan ruang muat (booking space), informasi pemonitoran 

perjalanan barang sampai ke pihak penerima, serta pelaksanaan  
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transportasi barang dari pelabuhan ke tempat penyimpanan barang 

di gudang. 

5. Pengepakan/ pembungkusan (packing) meliputi kendala ekspotir 

dalam memasukkan barang ke petikemas karena tidak 

tersediannya alat pengangkat yang semestinya, misalnya alat 

pengangkat forklift berkapasitas untuk mengankat barang berat. 

Juga kendala dalam hal penyortiran, pengepakan, menimbang 

berat, mengukur dimensi, serta menyimpan barang ke dalam 

gudang. 

6. Ketentuan asuransi (Obtaining insurance) Tindakan preventif untuk 

timbulnya kerusakan dan kehilangan barang, perlindungan dari 

berbagai bentuk bahaya, ganti rugi, serta pengurusan atas klaim 

yang terrjadi. 

Dalam proses pengiriman barang keluar negeri, para pebisnis tidak 

mengerjakan sendiri seluruh tugas logistik yang menjadi tanggung 

jawabnya. Biasanya kegiatan tersebut dibantu oleh jasa pelayanan 

atau pengurusan yang bisa disebut Freight Forwarder, atas 

pertimbangan memudahkan proses pengiriman, mengurangi beban 

biaya untuk pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang. 

Setelah mengkaji fakta yang terkait dalam proses pengiriman barang 

ekspor, kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pebisnis biasanya 

jatuhnya lebih mahal dan kurang efisien dibanding dengan 

menyerahkan pengurusannya kepada Freight Forwarder.  
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Freight Forwarder sendiri memiliki beberapa divisi antara lain 

Division Air Freight(Ekspor-Impor), Sea Freight(Ekspor-Impor),  dan 

Custom Broke Division. Peranan Freight Forwarder dalam membantu 

kegiatan  ekspor seperti : pembuatan dokomen ekspor,  konsolidasi 

muatan, dan berperan sebagai pengangkut yaitu Freight Forwarder 

bertindak sebagai operator dan bertanggung jawab secara penuh 

dalam melaksanakan pengangkutan meskipun tidak memiliki kapal 

sendiri. 

Bentuk pelayanan pengangkutan muatan dengan petikemas yang 

ditawarkan oleh Freight Forwarder adalah FCL (Full Container Load) 

dan LCL (Leis Than Container Load). Biasanya pengangkutan muatan 

dengan petikemas LCL digunakan pada komodti ekspor partai kecil 

karena cara ini sangat bermanfaat mengingat banyaknya eksportir 

partai kecil di Indonesia, terutama di Solo. 

Apabila dicermati lebih dalam lagi luasnya lautan di Dunia, maka 

peranan angkutan laut sudah sejak lama memegang peranan yang 

sangat penting dan strategis. Angkutan laut disamping sebagai 

penunjang dan pendorong pertumbuhan nasional dan daerah juga 

berperan dalam perdagangan internasional sebagai alat transportasi 

ekspor.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil pokok 

bahasan “Proses Pengiriman Barang Ekspor LCL Via Laut oleh Freight 

Forwarder Agility Internasional (Cabang Solo)” 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memudahkan penulis dalam mengadakan penelitian dan diharapkan 

dapat mengetahui tentang obyek-obyek yang akan diteliti serta dalam 

penulisan ini lebih terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan 

masalah yang akan diteliti. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam proses 

pengiriman barang ekspor LCL via laut oleh Freight Forwarder 

Agility? 

2. Bagaimana proses pengiriman barang ekspor LCL via laut oleh 

Freight Forwarder Agility? 

3. Pihak-pihak yang terkait dengan proses pengiriman barang ekspor 

LCL via laut oleh Freight Forwarder Agility? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian tersebut 

dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang 

dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan 

dalam proses pengiriman barang ekspor LCL via laut oleh Freight 

Forwarder Agility. 
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2. Untuk mengetahui proses pengiriman barang ekspor LCL via laut 

oleh Freight Forwarder Agility. 

3. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dalam proses 

pengiriman barang ekspor LCL via laut oleh Freight Forwarder 

Agility. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.   Bagi Perusahaan  

      Bisa memberikan masukan / pembelajaran mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan tata cara pengiriman barang ekspor khususnya 

via laut / Sea Freight. Sehingga nantinya bisa terjalin hubungan 

yang baik dengan banyak instansi.  

2.   Bagi Pembaca dan Mahasiswa Yang Lain  

      Bisa memberikan sedikit pengetahuan dan juga gambaran tentang 

tata cara pengiriman barang ekspor khususnya via laut / Sea 

Freight yang baik dan benar. Dan juga sebagai referensi bacaan 

tambahan. 

3.   Bagi Pemerintah  

      Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai 

kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor khususnya via 

laut / Sea Freight.  
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4.   Bagi Dunia Usaha  

      Sebagai salah satu pendorong untuk lebih memajukan dunia usaha 

dalam menuju era globalisasi.  

 

E.   Metode Penelitian  

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu 

penelitian. Adapun metode penelitian memuat antara lain :  

1. Ruang Lingkup Penelitian  

Metode yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian studi 

deskriptif, yaitu mengamati obyek penelitian dan menggambarkan 

suatu keadaan yang ada dalam obyek penelitian tersebut. yang 

dilakukan pada Freight Forwarder Agility Internasional cabang Solo.  

2.  Jenis dan Alat Pengumpul Data  

a. Jenis Data  

1). Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini 

diperoleh dengan cara praktek kerja langsung melalui 

kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian, yaitu Freight 

Forwarder Agility. Misalnya, mempelajari bagaimana proses 

pengiriman barang Ekspor pada Freight Forwarder Agility. 
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2). Data Sekunder 

Merupakan data pendukung yang diperoleh dengan 

membaca buku-buku literatur dan juga sumber-sumber 

lainnya yang berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir 

ini. Misalnya, buku-buku tentang penunjang mata kuliah teori 

ekspor-impor. 

b. Alat Pengumpul Data  

1). Observasi  

Dalam penelitian ini, penulis ikut terjun langsung dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh Freight Forwarder Agility.  

2). Wawancara  

Merupakan teknik pengumpul data dengan cara dialog dan 

juga tanya jawab dengan narasumber di obyek penelitian 

baik secara langsung maupun tidak langsung yang ada 

hubungannya dengan bagaimana proses ekspor-impor pada 

Freight Forwarder Agility. 

3). Studi Pustaka  

Merupakan teknik pengumpul data, yaitu dengan cara 

mempelajari baik itu buku, catatan, arsip, maupun dokumen 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Misalnya 

dengan mencari buku di perpustakaan, toko-toko buku, dan 

juga melalui internet. 
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

A. Ekspor 

1. Pengertian Ekspor 

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah 

pabean Indonesia, sedngkan yang dimaksud dengan eksportir 

adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan 

ekspor ( Makalah PPEI, 2004 ). Dimana wilayah Republik Indonesia 

yang meliputi wilayah darat, laut dan udara serta tempat-tempat 

tertentu di ZEE (Zona Economy Exclusive). 

Menurut Hutabarat Rosselyne ( 1996 ) ”Ekspor adalah 

perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar 

dari daerah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan-

ketentuan yang berlaku” 

Ekspor adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran 

dalam masyarakat  dan mengirimkan ke luar negeri sesuai 

ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam 

bentuk Valuta Asing (valas). (Amir MS : 2003 ) 

Berdasarkan pengertian ekspor dari berbagai sumber diatas, 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Ekspor adalah suatu 

kegiatan perdagangan antara negara satu dengan negara lain, 

dengan mengeluarkan 
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barang dari wilayah pabean berdasarkan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku. 

2. Prosedur Ekspor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Prosedur Ekspor 
Sumber (Amir MS : 2000)  
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1. Eksportir menerima order (pesanan) dari langganan luar negeri 

(B-A) 

2. Bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C untuk dan 

atas nama eksportir (H-A). 

3. Eksportir menempatkan pesanan kepada leveransir maker 

pemilik barang/produsen (A-C). 

4. Eksportir menyelenggarakan pengepakan barang khusus 

untuk diekspor sea-worthy packing). (A) 

5. Eksportir memesan ruangan kapal (booking) dan mengeluarkan 

shipping order pada maskapai pelayaran (A-D). 

6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan 

semua instansi ekspor yang berwenang. (A-W). 

7. eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal, 

dengan atau tanpa mempergunakan perusahaan ekspedisi. (A-

D). 

8. Eksportir mengurus bill of lading dengan maskapai pelayaran. 

(A-D) 

9. Eksportir menutup asuransi –laut dengan maskapai asuransi. 

(A-F) 

10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya. 

(A) 
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11. Mengurus consular- invoice dengan trade councelor 

kedutaan negara importer. (A-G) 

12. menarik wesel kepada opening bank dan menerima hasilnya dari 

negotiating bank. (A-H) 

13. Negotiating bank mengirimkan shipping-ducuments kepada 

principal-nya di negara importir. (H-1) 

14. Eksportir mengirimkan shipping-advice dan copy shipping-

document kepada importer. 

3. Pengelompokan Barang Ekspor 

Dalam melakukan kegiatan ekspor ada 3 kelompok barang 

ekspor, antara lain : 

a. Barang yang diatur 

- Tekstil dan produk tekstil ( ke AS, Kanada, Uni Eropa, 

Norwegia, dan Turki ). 

- Kopi, maniok ( ke Uni Eropa ). 

- Kayu, produk kayu, dan rotan. 

Ekspor tersebut hanya dapat dilakukan oleh eksportir terdaftar 

atas persetujuan MENPERINDAG. 

b. Barang yang diawasi 

- Bibit sapi, sapi, kerbau, anak ikan Napoleon Wrasse dan 

ikan Napoleon, benih ikan bandeng / nener, labi - labi. 

- Inti kelapa sawit, minyak dan gas bumi, pupuk urea. 

- Kulit buaya dalam bentuk wet blue. 

 

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



- Binatang liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi 

termasuk dalam Appendix II Cites. 

- Perak tidak ditempa, atau dalam bentuk setengah jadi, atau 

dalam bentuk bubuk, bubuk kempaan setengah jadi. 

- Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk, serbuk, 

bentuk gumpalan, ingot atau atang tuaan. 

- Limbah dan scrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau 

baja ( khusus yang berasal dari wilayah pulau Batam ). 

- Limbah dan skrap dari baja stainless, tembaga, kuningan, 

dan aluminium tuangan. 

Ekspor produk tersebut hanya dapat dilakukan dengan 

persetujuan Menperindag dan instansi teknis lainnya. 

c. Barang yang dilarang 

- Anak ikan Arwana, ikan Arwana, benih ikan sidat di bawah 

ukuran 5 mm. 

- Ikan hias air tawar jenis botia machrancanthus ukuran 15 cm 

ke atas. 

- Udang galah di bawah ukuran 8 cm dan udang pinacidae 

(induk dan calon induk). 

- Biji timah hitam dan pekatannya, biji timah dan pekatannya. 

- Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi termasuk 

dalam Appendix I dan II Cites. 
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- Kulit mentah, pickled, dan wet blue dari binatang melata 

kecuali kulit buaya dalam bentuk wet blue. 

- Kayu bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi 

batang atau batang – batang bebas cabang dan ranting 

mempunyai diameter minimal 30 cm dan panjang tidak 

dibatasi dari semua jenis kayu. 

- Karet bongkah / karet yang tidak memenuhi standar mutu 

SIR. 

- Bahan – bahan remiling dari rumah asap berupa : slabs, 

lumps, scrap, karet tanah, blanket sheet, smoked, unsmoked 

sheet, lebih randah dari kualitas IV, blanked D off, cutting C, 

remilled 4, flat bark crepe. 

- Limbah dan scrap fero, ingot hasil peleburan besi atau baja 

(kecuali yang berasal dari pulau Batam). 

- Bahan baku serpih ( BBS ) yaitu kayu yang mempunyai 

ukuran 29 cm ke bawah dan panjang tidak dibatasi dari 

semua jenis kayu. 

- Barang kuno yang bernilai kebudayaan, pasir laut. 

Barang – barang yang dilarang untuk diekspor ini bertujuan 

antara lain agar komoditas tersebut dapat diproses menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi untuk meningkatkan nilai 

tambah, menjaga pengadaan bahan baku, melindungi 
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 kelestarian alam / hutan, melindungi jenis tanaman dan 

binatang langka. 

Dalam hal ini pengelompokan tersebut akan mempengaruhi 

proses pengiriman atau pengeluaran barang dari wilayah pabean 

dari setiap barang yang akan melewati daerah pabean akan 

diperiksa sesuai pengelompokan dan sesuai perundangan yang 

berlaku oleh petugas Bea dan Cukai dimana pemeriksaan tersebut 

mempengaruhi sistem dan proses pengiriman baik dari segi 

dokumen, pengawasan, pengkemasan dan perawatan selama 

proses pengiriman tersebut keluar dari daerah pabean ke negara 

atau tempat tujuan yang dimaksud pembeli atau konsumen yang 

berada di negara lain. 

 

B. Dokumen–Dokumen Yang Diperlukan Dalam Kegiatan Ekspor.  

1. Shipping Instruction  

Shipping Instruction (SI) adalah dokumen untuk boking kapal dan 

juga untuk memesan container. Dokumen ini ditujukan kepada 

pihak Shipping Company. Informasi yang harus termuat dalam SI  

adalah semua data yang diperlukan untuk pembuatan Bill of  

Lading (B/L). 
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2. PE (Persetujuan Ekspor)  

PE adalah dokumen ekspor yang dikeluarkan oleh Bea Cukai yang 

menyatakan bahwa komoditi tersebut siap untuk diekspor dan tidak 

ada masalah. 

3. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) 

PEB adalah dokumen ekspor berupa Pemberitahuan Ekspor 

Barang yang harus disiapkan oleh eksportir.  

4. EIR (Equipment Interchange Receipt), yaitu surat bukti telah 

mengambil container kosong di tempat penumpukan/depo. 

5. Berita acara penyegelan, yaitu sebagai bukti bahwa container telah 

diperiksa dan disegel oleh petugas.   

6. Surat pengantar izin stack, yaitu surat pengantar untuk memuat 

muatan di atas kapal. 

7. Warkat Dana, yaitu perincian perhitungan pembayaran jaminan 

jasa TPKS untuk biaya penumpukan container.  

8. Bill of Lading (B/L)  

B/L adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang 

dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti 

pemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh 

eksportir untuk diserahkan kepada importir 

9. Packing List 

Packing List adalah dokumen ekspor yang memuat daftar informasi 

mengenai barang yang akan dikirim ke importir di luar negeri.  

 

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



10. Invoice  

Invoice adalah dokumen ekspor mengenai nilai barang yang akan 

diekspor.  

11. Certificate of Origin (COO) / Surat Keterangan Asal (SKA) 

SKA/COO adalah surat keterangan asal barang yang di ekspor. 

Dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. 

 

C. Cara Ekspor Barang Ke Luar Negeri 

Dalam melaksanakan ekspor barang keluar negeri dapat ditempuh 

dengan beberapa cara antara lain sebagai berikut (Amir, 2000 : 106-

111) : 

1. Ekspor biasa 

Pengiriman barang ke luar negeri sesuai peraturan yang berlaku 

artinya barang dikirim untuk memenuhi suatu transaksi yang 

sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. 

2. Barter 

Berter adalah pengiriman keluar negeri untuk ditukar langsung 

dengan berang yang dibutuhkan dalam negara. Sistem yang sudah 

sangat usang ini masih diteruskan di dalam pergaulan antar bangsa 

dalam zaman modern dan dikenal dengan istilah, seperti : 

a. Direct barter 

Direct barter adalah barter langsung, merupakan sistem 

pertukaran barang dengan barang yang mempergunakan alat 

penentu nilai yang disebut denominator of value yaitu suatu  
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mata uang asing seperti dollar Amerika. Sistem ini banyak 

dikembangkan untuk menampung kegiatan perdagangan 

internasional antar negara-negara sosialis dengan negara 

industri berat (kapitalis barat). 

b. Switch barter (Barter-alih) 

Switch barter adalah bila mana salah satu pihak tidak mungkin 

memenfaatkan sendiri barang yang diterimanya dari pertukaran 

tersebut, maka negar pengimpor itu dapat mengalihkan barang 

tersebut ke negara ketiga yang membutuhkanya. 

c. Counter-purchase (Imbal beli) 

Counter-purchase adalah suatu negera yang menjal produk ke 

negara lain harus membeli pula produk negara tersebut atau 

dengan mengkaitkan ekspor-impor. 

d. Buy-back barter (Barter beli kembali) 

Buy-back barter adalah suatu sisterm peneterapan alih teknologi 

dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan 

cara membantu menciptakan kapasitas produksi negara 

berkembang, yang nantinya hasil produksinya ditampung atau 

dibeli kembali negara maju. 

3. Consigment (Konsinyasi) 

Konsinyasai adalah pengiriman barang keluar negeri untuk dijual, 

sedangkan hasil penjualanya diperlakukan sama dengan hasil 

ekspor biasa. 
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4. Package-deal (Perjanjian perdagangan) 

Package-deal dengan negara lain yang menerapkan sejumlah 

barang yang akan diekspor ke negara lain sebaiknya dari negara 

itu akan diimpor sejumlah barang yang akan dihasilkan negara 

tersebut yang kiranya membutuhkan. 

5. Smuggling (Penyelundupan) 

Di negara manapun hampir selalu ada, baik perseorangan maupun 

badan usaha yang hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan 

sendiri, tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat banyak dan 

peraturan yang berlaku. 

 

D. Perusahaan Jasa Pengurusan Muatan 

Pengurusan muatan keluar dan masuk ke kapal, baik itu pengirim 

eksportir maupun importir sering mengunakan jasa dari EMKL atau 

Freight Forwarding. 

1.  Expedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 

Adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan 

diangkut melalui kapak atau pengurusan dokumen dari muatan 

yang berasal dari kapal. (SK. Menhub No. KM 82 / AL 305 / PHB 

85). 

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa Ekspedisi Muat 

Kapal Laut adalah badan atau perusahaan yang 

menyelenggarakan suatu usaha untuk mengurus dokumen dan  
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formalitas yang diperlukan untuk memasukkan atau mengeluarkan 

barang dari kapal atau gudang pelabuhan. Ekspedisi Muatan Kapal 

Laut memberikan peranannya bagi proses kelancaran arus barang-

barang dan kelancaran bagi pengurusan dokumen-dokumen yang 

menerima kuasa dari importir dan eksportir untuk kepentingan 

pengapalan baranng-barang.  

2.  Freight Forwarding (Forwarder) 

Freight Forwarding merupakan badan usaha atau perusahaan jasa 

yang bertujuan memberikan service/pelayanan jasa atau 

pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi 

terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang 

dengan menggunakan multimodal transport, baik melalui darat, laut 

maupun udara. 

Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan yang 

diberikan freight forwarding adalah sebagai pengangkut, 

konsolidasi muatan, pengurusan dokumen dan pembungkusan 

serta bertanggung jawab penuh selama barang dalam posisi 

dikirim, diangkut dan masih berada di perjalanan dan masih 

menjadi pengawasan pihak Freight forwarding. Tetapi dalam hal 

kerusakan dan atau kehilangan dapat dialih tanggungjawabkan 

kepada perusahaan asuransi atau dengan ketentuan lain sesuai 

dengan keputusan dan keinginan penjual maupun pembeli dan juga 

sesuai dengan perjanjian diantara penjual dan pembeli. 
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E. Angkutan Laut Dengan Container 

1. Pengertian Petikemas  

Menurut Suyono R.P ( 2004 ) ”Peti kemas adalah satu kemasan 

yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai 

berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan sekaligus 

mengangkut muatan yang ada di dalamnya.” 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa petikemas merupakan 

suatu tempat yang dirancang khusus yang digunakan untuk 

mengangkut barang-barang yang akan dinangkut sebagai barang 

ekspor maupun impor yang dapat berulang kali dipakai untuk 

pengiriman. 

2. Ukuran Petikemas 

Pada dasarnya ukuran peikemas telah ditentukan oleh Badan 

Internasional Standart Organisasi (ISO) sebagai berikut : 

a. Container 20’ Dry Freight (20 feet) 

b. Container 40’ Dry Freight (40 feet ) 

c. Container 40’ High Cube Dry 

3. Jenis Petikemas 

a. General Cargo 

General cargo merupakan petikemas yang digunakan untuk 

memuat barang-barang umum. 

Petikemas yang termasuk ke dalam general cargo adalah : 
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1) General Purpose container 

Merupakan petikemas yang digunakan untuk mengangkut 

barang atau muatan-muatan umum. Barang-barang yang 

biasa atau tidak perlu penanganan khusus dalam 

pengirimannya. 

2) Open-side countainer 

Petikemas yang bagian sampingnya dapat dibuka untuk 

memasukkan atau mengeluarkan barang atau muatan agar 

mudah karena ukuran atau cara penataan yang 

mengharuskan memasukkan atau mengeluarkan 

menggunakan bagian samping petikemas. 

3) Open-top countainer 

Petikemas yang bagian atasnya dapat dibuka, peikemas ini 

hanya digunakan untu menangkut barang atau muatan berat 

yang hanya dapat dimasukkan dan dikeluarkan lewat atas 

menggunakan crane (derek). 

4) Ventilated Thermal 

Petikemas yang menggunakan ventilasi agar terjadi sirkulasi 

udara, biasanya petikemas ini digunakan untuk mengangkut 

barang atau muatan yang mengandung kadar air yang cukup 

tinggi. 
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b. Thermal 

Thermal container merupakan petikemas yang diperlengkapi 

dengan pengaturan suhu untuk muatan tertentu. 

Thermal container dapat dibagi menjadi : 

1) Insulated container 

Merupakan petiemas yang bagian dinding dalam diberi 

isolasi agar udara dingin di dalam tidak merembes keluar.  

2) Reefer conainer 

Merupakan petikemas yang dilengkapi denganmesin 

pendingin untuk mengatur suhu sesuai dengan suhu yang 

dibutuhkan untuk barang-barang yang mudah busuk seperti 

daging, buah dan sayur. 

3) Heated container 

Petikemas yang diperlegkapi dengan mesin pemanas agar 

udara di dalam petikemas agar dapat diatur suhu panasnya 

sesuai dengan suhu yang diinginkan. 

c. Tank 

Tank container merupakan tangki yang ditempatkan dala 

kerangka petikemas yang digunakan untuk muatan cair (bulk 

liquid) dan atau gas (bulk gas). 
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d. Dry bulk 

Dry bulk merupakan general purpose container yang 

dipergunakan khusus untuk memuat atau mengangkut muatan 

curah (bulk cargo)  

e. Platform 

Platform container merupakan petikemas yang terdiri dari lantai 

dasar. 

Peikemas yang termasuk ke dalam platform adalah : 

1) Flat Rack Container 

Flat Rack Container merupakan petikemas yang terdiri dari 

lantai dasar dengan dinding pada ujugnya, Flat Rack 

Container dibagi menjadi ; 

a) Fixed and type 

Dinding (stanchion) pada ujungnya tidak dapat dibuka 

atau dilipat. 

b) Collapsible type 

Dinding (stanchion) pada ujungnya dapat dilipat, agar 

menghemat ruangan daat diangkut dalam keadaan 

kosong.  

f. Specials 

Special container merupakan petikemas khusus yang dibuat 

untuk muatan terentu, seperti petikemas untuk muatan ternak 

(cattle container) atau muatan kendaraan (car container). 
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4. Status Petikemas 

a. FCL (Full Container Load) 

Untuk pola Full Container Load (FCL) shipper dan consignee 

bertanggung jawab untuk memuat dan membongkar barang. 

Prosedur pengapalan Full Container Load (FCL) adalah sebagai 

berikut : 

1) Petikemas yang di-suply oleh carrier atau dipinjam dari 

container leasing di-stuffing oleh shipper di gudang shipper 

atau tempat lain, setelah itu petikemas disegel oleh Bea dan 

Cukai. 

2) Petikemas yang disegel dibawa oleh shipper atau oleh 

freight forwarder ke container yard (CY) milik perusahaan 

pelayaran atau terminal lai yan ditunjuk oleh carrier. 

3) Di pelabuhan bongkar, carrier mengurus pengangkutan dari 

prtikemas yang dibongkar ke container yard (CY) dari 

pelayaran atau container yard lain yang ditunjuk oleh carrier 

atas biaya carrier. 

4) Dari container yard (CY), consignee atau freight forwarder 

mengurus petikemas di Bea dan Cukai untu mengangkut 

petikemas kemudian ke gudangnya untuk di-stripping atas 

biaya consignee. 
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Tanggung jawab shipper adalah menanggung semua biaya 

untuk mengangkut petikemas kosong ke gudang shipper, 

stuffing petikemas dan mengangkut ke container yard (CY) dari 

carrier. 

Tanggung jawab carrier adalah : 

1) Bertanggung jawab terhadap petikemas dan isinya setelah 

menerimanya dari shipper di container yard (CY) carrier atau 

container yard (CY) pelabuhan. 

2) Bertanggung jawab untu memuat petikemas ke atas kapal 

3) Bertanggung jawab membongkar petikemas dari kapal dan 

mengangkut ke container yard (CY) carrier atau container 

yard (CY)pelabuhan dari pelabuhan bongkar atas biaya 

carrier. 

4) Tanggung jawab carrier selesai setelah menyerahkan 

petikemas kepada consignee atau kepada container yard 

(CY) pelabuhan. 

b. LCL (Less than Container Load) 

Less Container Load (LCL) dapat diartikan sebagai muatan 

yang dimasukkan ke dalam petikemas dan membongkarnya 

kembali, dapat dikerjakan oleh perusahaan pelayaran atau 

cargo consolidator maupun Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

(EMKL) dan mereka bertanggung jawab utnuk memuat dan 

membongkar isi petikemas. 
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Prosedur Less than Container Load (LCL) adalah sebagai 

berikut : 

1) Muatan dari beberapa shipper yang akan dikirim ke berbagai 

consignee diterima oleh carrier di CFS (Container Ffreight 

Station) kepunyaan atau ditunjuk oleh carrier 

2) Carrier atau freight forwarder atau EMKL mengurus stuffing 

dari parcel muatan ke dalam petikemas atas biaya dari 

carrier. 

3) Carrier kemudian memuat petikemas yang telah diisi oleh 

berbagai shipper dan boleh juga oleh shipper tunggal ke 

atas kapal. 

4) Di pelabuhan tujuan, petikemas yang sudah dibongkar dari 

kapal dibawa oleh pelayaran atau freight forwarder ke CFS 

(Container Ffreight Station)  untuk stripping. 

5) Barang-barang secara parcel dapat diambil oleh berbagai 

consignee dikirim ke alamatnya. 

Shipper bertanggung jawab sampai barangnya masuk ke CFS 

(Container Ffreight Station) dari carrier. 

Tanggung jawab carier adalah : 

1) Carrier bertanggung jwab atas barang sejak barang diterima 

dari shipper. 

 

 

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



2) Carrier bertanggung jawab untuk stuffing dari kiriman barang 

jenis Less Container Load (LCL)  ke dalam petikemas atas 

biayanya dan memasukkan petikemas ke atas kapal. 

3) Di tempat tujuan, carrier bertanggung jawab untuk membawa 

petikemas yang di bongkar dari atas kapal ke CFS 

(Container Ffreight Station), Stripping dan memberi muatan 

Less Container Load (LCL)  ke masing-masing consignee 

atas biaya carrier. 

Tanggung jawab carrier sesuai hague rules 

1) Tanggung jawab carrier diberi batas waktu dimana barang 

dimuat hingga barang dibongkar. Waktu diperpanjang bila 

menerima muatan petikemas karena akan meliputi waktu 

gerakan dari container yard (CY) / CFS (Container Ffreight 

Station) ke atas kapal saat muat dan waktu gerakan dari 

kapal ke container yard (CY) / CFS (Container Ffreight 

Station) saat membongkar petikemas. Carrier mengambil 

tanggung jawab lebih dalam muatan petikemas dan sesuai 

hague rules juga, yang menyebut dalam clausul. ”to 

enhance” atau memperluas tanggung jawabnya. Dalam 

hague rules dan hague visby rules, bila muatan dimuat di 

atas dek,muatan kurang terlindung. Untuk kapal petikemas,  

hal ini sulit dilakukan karena petikemas dapat dimuat di 

dalam maupun di luar kapalnya. 
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2) Tanggung jawab tambahan carrier, dilihat dari hague rules 

atau hague-visby rules, bila memuat petikemas di atas dek. 

Bila memuat petikemas di atas dek, tidak akan dilindungi 

oleh hague rules dan berada di sana atas resiko shipper. 

Namun dalam situasi sekarang, sulit mengecualikan 

petikemas yan dimuat di atas dek karena dalam pemuatan 

dari petikemas tidak ada perbedaan. Dengan demikian, 

carrier tetap bertanggung jawab.  

 

FCL/LCL 

 Consignee 

Shipper   Consignee 

                     CY                            CY     Consignee 

 
 

Gambar 2.2 Alur Petikemas FCL/LCL 

· Satu Shipper ditunjukan beberapa consignee. 

· Kewajiban shipper ambil continer kosong di Depo, stuffing di 

tempatnya dan mengirim container ke CY (Container Yard). 

· Carrier berkewajiban menerima container di CY dan 

menyerahkan container di CFS  pelabuhan tujuan. 

· Carrier tidak bertanggung jawab isi container. 

· Forwarder / EMKL mengurus proses rubah status FCL ke LCL. 

 

 

FCL LCL 
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· Forwarder / EMKL Unstuffing di CFS dan menyerahkan 

barang ke consignee. 

· Forwarder / EMKL waib mengembalikan container kosong ke 

depo. 

· Consignee wajib mengambil barang di CFS. 

 

LCL/FCL 

Shipper 

Shipper                                                                        Consignee                  

Shipper CFS CY 

 
Gambar 2.3 Alur Petikemas LCL/FCL 

 
· Beberapa shipper mengirim kepada satu consignee. 

· Shipper berkewajiban mengirim barang ke CFS. 

· Forwarder / EMKL melakukan stuffing di CFS setelah 

mendatangkan container kosong dari depo. 

· Forwarder bertanggung jawab isi container dan diserahkan ke 

consignee. 

· Consignee berkewajiban mengambil container di CY dan 

Unstuffing di tempatnya. 

· Consignee berkewajiban mengembalikan container kosong ke 

Depo. 

 
 
 

 
 

LCL FCL 
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LCL/LCL 

Shipper                                                                            Consignee            

Shipper                                  Consignee           

shipper CFS CFS               Consignee 

 

Gambar 2.4 Alur Petikemas LCL/LCL 
 

· Beberapa Shipper kepada beberapa consignee. 

· Shipper wajib mengirimkan barang sampai CFS. 

· Freight Forwarder / EMKL mengambil container kosong di 

Depo dan melakukan stuffing di CFS. 

· Freight Forwarder / EMKL bertanggung jawab terhadap isi 

container sampai ke consignee. 

· Freight Forwarder / EMKL di pelabuhan tujuan wajib 

melakukan unstuffing dan mengeluarkan barang ke 

consignee. 

· Consignee berkewajiban mengambil barang di CFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCL LCL 
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FCL/FCL  

    

Shipper                                                                              Consignee                 

 CY CY 

 

Gambar 2.5 Alur Petikemas FCL/FCL 
 

· Satu  shipper mengirim ke satu consignee 

· Shipper berkewajiban melakukan Stuffing di tempatnya dan 

mengirim container ke CY (Container Yard). 

· Carrier berkewajiban menerima container di CY dan 

menyerahkan container di CY pelabuhan tujuan. 

· Carrier bertanggung jawab isi container selama Seal utuh. 

· Consignee berkewajiban mengambil container di CY 

melakukan unstuffing ditempatnya. 

·  Consignee berkewajiban mengembalian container ke depo. 

 

5. Alur Petikemas 

Bentuk alur peti kemas adalah sebagai berikut : 

a. FCL-FCL (House to House) 

Dalam alur ini perusahaan pelayaran bertanggung jawab hingga 

container yard (CY) di pelabuhan, sedangkan kewajiban shipper 

di pelabuhan muat adalah mengambil petikemas kosong, 

stuffing dan houlage petikemas yang sudah berisi ke container 

FCL FCL 
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 yard (CY) di pelabuhan, kemudian kewajiban consignee adalah 

mengambil petikemas dari container yard di pelabuhan bongkar, 

houlage dan unstuffing ditempatnya atau di Container Freight 

Station dan kemudian repositoring emty container ke depot.   

b. LCL-LCL (Pier to Pier) 

Dalam alur ini perusahaan pelayaran bertanggung jawab sejak 

barang diterima dari shipper di Container Freight Station (CFS) 

di pelabuhan muat sampai barang diserahkan kepada 

consignee di pelabuhan bongkar. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Diskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Freight Forwarder Agility Internasional 

Kuwait, 13 November 2006. Grup perusahaan PWC 

Logistics, yang meliputi beberapa nama yang paling terkenal dalam 

industri logistik global, termasuk Geologistics, Transoceanic, dan 

Trans-Link, saat ini mengumumkan re-branding (pemberian nama 

merk ulang) untuk perusahaannya dengan memperkenalkan 

sebuah nama dan logo perusahaan baru, yaitu Agility. 

Re-branding Agility dan tema namanya, Pemimpin Logistik 

Baru, menyempurnakan integrasi (penyatuan)  layanan-layanan 

antar grup perusahaan PWC Logistik dan merefleksikan muka 

tunggal perusahaan tersebut kepada konsumen dan dedikasinya 

kepada jasa personal. 

Sata ini, Agility merupakan sebuah perusahaan dengan 

20.000 karyawan dengan lebih dar 450 kantor di lebih dari 100 

negara. Hal ini diperdagangkan secara publik, dengan penerimaan 

tahunan sebesar US$4,5 milyard dan menawarkan sebuah 

portofolio yang lengkap tentang manajemen angkutan dan solusi 

logistik yang disesuaikan di tingkat dunia. 
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Kata “Agility” menjelaskan budaya organisasi, kecepatan dan 

ketangkasannya dalam menanggapi kebutuhan konsumen; 

sementara ikonnnya, seekor Naga merupakan sebuah metafora 

yang kuat, yang umum antar kebudayaan yang berbeda di dunia. 

Hal ini melambangkan kebijaksanaan, kemandirian, warisan, 

pemberdayaan, kepemimpinan, perdagangan, kekuatan dan 

kecepatan. 

Didalam grup perusahaan PWC Logistics memiliki banyak 

merk logistik yang terkenal dan terkemuka. Nama merk baru harus 

menjadi deskriptor (penjelas) yang sempurna bagi karakter, misi, 

visi dan sasaran yang merupakan sebuah tantangan yang luar 

biasa karena dalam menyampaikan semua itu hanya dengan satu 

kata,”Pemimpin”. 

Pengumuman peluncuran tentang merk Agility baru 

merupakan fase pertama dari rencana untuk bermigrasi dari nama-

nama yang ada ke Agility. Transisi ini diharapkan akan benar-benar 

selesai pada tahun 2008. 

Agility (Kecerdasan mental / ketangkasan) meliputi beberapa 

penawaran jasa yang dirancang secara khusus termasuk Jasa 

Pertahanan dan Pemerintahan, Logistik Proyek, dan Pameran dan 

Perlombaan. Masing-masing bisnis tersebut memiliki “deskriptor 

merk” tambahan. 
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Jasa Pertahanan dan Pemerintahan Agility merupakan 

pemimpin logistik perdana yang memenuhi persyaratan jasa yang 

unik untuk pasar yang kritis ini. Ini merupakan sebuah penyedia 

solusi jaringan pasokan dari ujung ke ujung (end-to-end) yang 

lengkap yang toleran terhadap resiko, memiliki kedalaman aset dan 

kekuatan finansial yang signifikan. 

Proyek logistik Agility merupakan salah satu pemimpin pasar 

dalam menangani pengangkutan kargo yang berat dan 

berkontainer untuk perusahaan-perusahaan teknik dan konstruksi 

yang terkemuka di dunia. 

Pameran dan Perlombaan Agility memiliki pengalaman telah 

menangani ribuan pameran dan pertandingan olahraga diseluruh 

dunia. Hal ini merupakan pemimpin yang diakui dalam manajemen 

eksposisi global dan transportasi pameran dagang yang penuh 

layanan. 

Sebagai pemimpin logistik global, Agility akan terus menjadi 

anggota perusahaan yang bertanggung jawab dengan relief 

kemanusiaan dan jasa pembangunan, inisiatif yang berasal dari 

masyarakat, dan Program Logistik Darurat dan Kemanusiaan 

(HELP) mereka. HELP adalah sebuah program pro-bono yang 

dirancang untuk membawa keahlian Agility dalam logistik ekspedisi 

dalam lingkungan yang menantang dimana hal ini paling 

dibutuhkan  kesiapan dan respon bencana kemanusiaan global. 
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Agility akan terus bekerja dengan pemerintah dan organisasi 

bantuan darurat di seluruh dunia untuk memberikan bahan-bahan 

yang penting. Tim ahlinya memberikan makanan, perumahan dan 

pakaian dimana hal itu mungkin dibutuhkan dengan pemberitahuan 

mendadak. 

Meskipun Agility berkonsentrasi terhadap konsumen dunia, 

layanan global dan jangkauan global, Agility tidak melupakan 

pelayanan terhadap masyarakat lokal. Kehadiran di dunia 

membawa tanggung jawab dan memikulnya dengan serius. 
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2. Struktur Organisasi Freight Forwarder Agility  

a. Srtuktur Orgsnisasi Freight Forwarder Agility International 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Freigh Forwader Agility Internasional 
Sumber : Freigh Forwader Agility Cabang Solo 
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EMKL 

b. Srtuktur Orgsnisasi Freight Forwarder Agility Internasional 

cabang Solo 

 

FREIGHT FORWARDER AGILITY INTERNATIONAL 

CABANG SOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Freigh Forwader Agility Internasional 
Cabang Solo 

Sumber : Freigh Forwader Agility Cabang Solo 
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Menurut struktur organisasi yang ada di Freight Forwarder 

Agility Internasional cabang Solo kekuasaan dipegang oleh 

seorang kepala cabang yang merupakan pimpinan dari 

perusahaan tersebut. Pimpinan disini membawahi 4 

departemen, yaitu : 

1) Departemen Penjualan (Seles and Marketing Departement) 

Departemen ini bertugas mencari konsumen, membuat 

penawaran kepada konsumen, menjaga hubungan baik 

dengan konsumen, mencari harga sewa terhadap direct 

transoprter termasuk didalamnya terhadap airline, shipping 

lane, trucker serta mampu melakukan analisa pasar. Secara 

administrasi harus menyiapkan SOP (Standar Operating 

Prosedure) membuat permohonan kredit konsumen (credit 

application riquest), dan menyiapan laporan secara periodik. 

2) Departemen Operasional 

Departemen operasional meliputi beberapa divisi, yaitu : 

(a) Divisi Air Freight Ekspor – Impor 

Divisi ini melaksanakan pengiriman melalui armada 

pesawat udara, pekerjaanya meliputi pemrosesan 

dokumen ekspor – impor, pengambilan barang, serta 

pengawasan barang sampai pembuatan tagiahan ke 

konsumen. 
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(b) Divisi Sea Freight Ekspor – Impor 

Divisi ini  melaksanakan pengiriman melalui armada 

kapal laut, pekerjaanya meliputi pemrosesan dokumen 

ekspor – impor, pengambilan barang, serta pengawasan 

barang sampai pembuatan tagiahan ke konsumen. 

(c) Divisi EMKL 

Divisi ini melaksanakan pengiriman barang di dalam 

negeri menggunakan truck. Tugasnya meliputi 

pemrosesan dokumen sampai pembuatan tagihan ke 

konsumen. 

(d) Divisi Customs (Custom Broker Division) 

Divisi ini menangani pelaksanaan pengeluaran barang 

masuk (impor) maupun keluar (ekspor) dari kawasan 

Pabean, baik di pelabuhan laut maupun pelabuhan 

udara. Tugasnya meliputi pemrosesan dokumen 

kepabeanan. Divisi ini merupakan pendukung dari divisi 

lainya. 

Di dalam departemen operasional tersebut bertanggung 

jawab langsung kepada pimpinan operasional (operasional 

manager). Tugas dari operasional manager adalah 

mengontrol semua kegiatan dari divisi-divisi operasional di 

bawahnya dan melaporkan pekerjaanya kepada pimpinan 

cabang (branch manager). 

 

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



3) Departemen Keuangan (Accounting and Chasier 

Departement) 

Departemen ini bertugas membuat laporan keuangan, 

mengatur cash flow, mengontrol piutang, melakukan 

penagihan kepada konsumen, menyiapakan laporan-laporan 

lain atas kegiatan perusahaan yang harus dilaporkan ke 

kantor pusat, serta mengontrol arus pengiriman dokumen 

ekspor kepada konsumen.  

4) Departemen Kredit 

Departemen ini bertugas memberikan otoritas kredit kepada 

konsumen. Sementara ini departemen ini masih dipegang 

langsung oleh pimpiman cabang dengan control dari direktur 

keuangan pusat. 

3. Jam Kerja  

Jam kerja yang berlaku Pada Freight Forwarder Agility 

Internasional Cabang Solo, dari hari senin sampai dengan sabtu, 

tetapi hari efektif yang digunakan adalah senin sampai dengan 

jumat. Pada hari senin sampai dengan jumat jam kerja dimulai 

pukul 08.30 WIB sampai pukul 17.30 WIB dan untuk hari sabtu 

dimulai pukul 08.30 WIB sampai pukul 12.00 WIB.  

Khusus untuk hari minggu dan Hari Besar Nasional, semua 

karyawan diliburkan, namun jam kerja sewaktu-waktu dapat 

berubah biasanya labih banyak penambahan jam kerja dikarenakan  
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kinerja perusahaan dalam handling job menyesuaikan jadwal 

kedatangan kapal. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan bongkar 

muat dan menciptakan efektivitas serta efisiensi waktu bagi 

perusahaan. Secara garis besar tabel jam kerja Freight Forwarder 

Agility Internasional Cabang Solo adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 
Jam Kerja Freight Forwarder Agility Internasional Cabang Solo 

 

 

(Sumber: Freight Forwarder Agility Internasional Cabang Solo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 
08.30 WIB – 17.30 

WIB 
12.00 WIB – 13.00 WIB 

Selasa 
08.30 WIB – 17.30 

WIB 
12.00 WIB – 13.00 WIB 

Rabu 
08.30 WIB – 17.30 

WIB 
12.00 WIB – 13.00 WIB 

Kamis 
08.30 WIB – 17.30 

WIB 
12.00 WIB – 13.00 WIB 

Jumat 
08.30 WIB – 17.30 

WIB 
12.00 WIB – 13.00 WIB 

Sabtu 
08.30 WIB – 12.00 

WIB 
– 
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B. Laporan Magang Kerja 

Dalam Kegiatan magang kerja, penulis melakukan kegiatan 

tersebut diperusahaan Freight Forwader Agility Internasional cabang Solo 

yang berlokasikan : Jl. Raya Solo Permai Blok HH No. 12 Solo Baru, 

Sukoharjo. Kegiatan magang kerja tersebut di laksanakan dan dimulai 

oleh penulis pada tanggal 02 Februari – 12 Maret 2009. Jadwal masuk 

yang diikuti penulis di sesuaikan dengan jam kerja karyawan, akan tetapi 

khusus untuk hari sabtu penulis dapat libur dan kegiatan yang diikuti 

penulis selama megang di Freight Forwader Agility Internasional cabang 

Solo lebih di fokuskan pada judul Tugas Akhir yang penulis ambil. 

 
C. Pembahasan 

1. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengiriman barang 

ekspor LCL via laut oleh Freight Forwwarder Agility. 

a. Shipping Instruction (SI) 

Shipping instruction adalah surat / formulir perintah pengiriman 

yang dibuat eksportir yang memuat data lengkap mengenai 

pelabuhan tujuan, nama dan alamat importir yang dituju, nama 

dan alamat eksportir, jumlah barang atau collie, ukuran barang, 

berat kotor barang, isi barang, tanda tangan dan nama mengirim 

atau stamp perusahaan, serta catatan atau pesan lainya yang 

berhubungan dengan pengiriman barang. 

 

 

 

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



b. Comersial Invoice 

Comersial Invoice adalah dokumen yang menyatakan kejelasan 

data-data barang yang dikirim meliputi nama dan alamat 

Shipper dan Consignee, serta rincian jumlah, jenis dan nilai 

barang. 

c. Packing List 

Packing List dokumen yang menyatakan kejelasan data-data 

barang yang dikirim meliputi nama dan alamat Shipper dan 

Consignee, serta rincian jumlah, jenis dan barat barang 

termasuk jumlah collie atau kemasan. 

d. Booking Instruction 

Booking Instruction adalah dokumen pemesanan tempat atau 

space barang dari Forwading kepada Shipping line yang 

berisikan volume CBM, Gross Weight dan Nett Weight, Stuffing 

Date, Port of Loading, Port of Discarge, Term, serta Shipper – 

Consigne. 

e. Booking Confirmation 

Booking Confirmation adalah tanda bukti pemesanan tempat 

atau space barang pada kapal. 

f. MBL (Master Bill of Lading) 

MBL (Master Bill of Lading) adalah dokmen pengapalan yang 

diterbitkan oleh Shipping Line yang berisikan data-data 

pengiriman barang yang diangkut. 
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Catatan : - Dokumen MBL dibuat atas dasar Shipping Instruction 

dari Forwader Agility. 

- Dokumen MBL diterbitkan sebelum kapal berangkat. 

- Dengan diterbitkanya MBL berarti pihak pengangkut 

(Shipping Line) menerangkan bahwa mereka sudah 

menerima barang dan selanjutnya diangkut ke 

tujuan dan harus melindungi keselamatan barang 

yang diangkut selama dalam perjalanan. 

- Fungsi MBL 

1) Bukti penerimaan dan pengankutan barang oleh 

pihak pengangkut. 

2) Merupakan surat perjanjian atau persetujuan 

pengangkutan antara Agility Agent di negara 

tujuan, Agility Indonesia dan Shipping Line. 

3) Meerupakan surat bukti kepemilikan atas 

barang-barang yang tercantum di dalamnya baik 

bagi eksportir maupun importir. 

g. HBL (House Bill of Lading) 

HBL (House Bill of Lading) adalah dokmen pengapalan yang 

diterbitkan oleh freigh forwarder yang berisikan data-data 

pengiriman barang yang diangkut. 
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Catatan : - Dokumen HBL dibuat atas dasar Shipping Instruction 

dari Eksportir. 

- Dokumen HBL diterbitkan setelah dokumen MBL 

diterbitkan oleh carrier. 

- Dengan diterbitkanya HBL berarti pihak freigh 

forwarder menerangkan bahwa mereka sudah 

menerima barang dan selanjutnya diangkut ke 

tujuan dan harus melindungi keselamatan barang 

yang diangkut selama dalam perjalanan. 

- Fungsi HBL 

1) Bukti pengankutan barang. 

2) Merupakan surat perjanjian atau persetujuan 

pengangkutan antara eksportir, importir dan 

freigh forwarder. 

3) Meerupakan surat bukti kepemilikan atas 

barang-barang yang tercantum di dalamnya baik 

bagi eksportir maupun importir. 

h. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dapat langsung dibuat 

melalui Electronic Data Enterchange (EDI) yang dapat langsung 

di-onlinekan dengan Bea dan Cukai. 
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i. Persetujuan Ekspor (PE) 

Persetujuan Ekspor (PE) Dibuat oleh Bea dan Cukai sebagai 

tanda memasukkan barang ke daerah pabean. 

h.  Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) 

Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) adalah 

dokumen yang manyantumkan barang-barang yang 

dikonsolidasikan dalam satu kontainer. 

i.  Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) 

Dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan yang menerangkan 

bahwa barang yang tercantum dalam dokumen tersebut murni 

atau asli dari suatu negara eksportir. 

Adapun fungsi dari Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan 

Asal (SKA) adalah untuk mendapatkan kemudahan atau 

keringanan bea masuk Negara-negara pemberi fasilitas 

preferensi. 

j.  Certificate of Insurance 

Certificate of Insurance adalah dokmen yang diterbitkan oleh 

perusahaan asuransi yang menerangkan bahwa pihak asuransi 

telah menerima dan menanggung segala resiko yang timbul 

apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang dikirim 

yang telah disebutkan dalam polis. 

 

 

 

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



k.  Certificate of Fumigation 

Certificate of Fumigation adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

perusahaan atau pihak Fumigator yang menerangkan bahwa 

barang yang dikirim telah diberikan obat beracun anti hama. 

l. Certificate of Treatment 

Certificate of Treatment adalah dokumen yang diterbitkan oleh 

perusahaan atau pihak ISPM #15 yang menerangkan bahwa 

barang yang dikirim telah dikemas dengan Pallet dan diberi 

lebel. 
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2. Proses pengiriman barang ekspor LCL via laut oleh Freight 

Forwarder Agility. 

 

PROSES SEA FREIGHT  LCL 
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Gambar : 3.3 Proses pengiriman barang ekspor LCL via laut oleh Freight 

Forwarder Agility Internasional Cabang Solo. 
 

1. Shipping Instruction (SI) 

· Membuka SOP (Standar Operation Prosedure) yang 

telah ditetapkan oleh Marketing. 

 

 

Eksportir / 
Shipper 

Kapal 

Gudang Milik 
Pelayaran / CFS 

Shipping Line 

Disperindag 
 

Agent Agility 
di Negara 

Tujuan 

Bea  
dan Cukai 

Agility 
Semarang 

 

Forwarder 
Agility 
Solo 
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· Cek di SI (Shipping Instruction) : Destination, Term, 

Jumlah barang, Discription of Good, Shipper dan 

Consignee, Tanggal Stuffing. 

· Mencari Schedule yang di sesuaikan dengan hari Stuffing 

dan harus mengetahui Closing Time nya kemudian 

membuat Shipping Insruction ke Shipping line. 

2. Booking Insruction ke Shipping Line. 

Agility Solo melakukan Booking tempat atau space barang 

pada kapal. 

· Discription Of Good. 

· Jumlah barang. 

· Total CBM. 

· Fright yang digunakan (Prepaid / Collect). 

· Schedule yang diminta. 

· Special Instuction : Don’t Rool Over and Protect the 

cargo (Space) 

3. Setelah Mendapat Booking Cinfirmation dari Shipping Line, 

Agility mengiriman Barang ke gudang milik pelayaran untuk 

proses Stuffing. 

· Agility cabang solo mengambil barang dari Shipper untuk 

di bawa kegudang milik pelayaran CFS (Container 

Freight Station). 
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· Barang dari beberapa Shipper LCL (Less than Container 

Load) dikemas dalam satu container menjadi FCL (Full 

Container Load). 

· Serah-terima barang dari Agility kepada agent pelayaran 

di gudang pelayaran. 

· Proses Fumigasi jika diperlukan. 

Proses Fumigasi dilakukan Oleh Fumigator di gudang 

milik pelayaran. 

· Proses Marking dan Lebeling sebagai tanda untuk 

mengantisipasi perlakuan barang / kepemilikan barang 

pada saat pemasukan ke dalam container untuk menjaga 

barang-barang tertentu mendapatkan perlakuan khusus 

agar tidak terjadi kerusakan dan membedakan barang 

tersebut dengan barang lain yang di konsolidasikan pada 

satu container yang sama. 

4. Comercial Invoice dan Pacing List dari Shipper. 

Shipper memberikan / mengirim Comercial Invoice dan 

Packing List kapada Agility Solo sebagai salah satu 

dokumen Ekspor. Agility Solo dapat membuatkan Comercial 

Invoice dan Packing List apabila Shipper hanya memberikan 

Shipping Instruction (SI). 

5. Pengurusan Custom Clearance (Kepabeanan) dan 

pembuatan PEB Pemberitahuan Ekspor Barang . 
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· Agility Solo mengirim Packing List dan Comercial 

Invoice kepada Agility cabang Semarang untuk 

proses Custom Clearance, dimana Pengurusan 

Custom Clearance dikerjakan Oleh Agility Cabang 

Semarang. 

· Setelah Custom Clearance selesai Agility cabang 

semarang mengirim PE (Persetujuan Ekspor), PEB 

(Pemberitahuan Ekspor Barang) dan PKBE 

(Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor) ke Agility 

Solo. 

6. Proses draft HBL (House Bil of Lading) dan harus dapat 

persetujuan (Confirm OK) dari Shipper. 

· Membuat Draft HBL (House Bill of Lading) sesuai dari 

data SI (Shipping Instruction) kemudian diFax ke 

Shipper atau lewat Email dan meminta Shipper untuk 

mengoreksi, untuk dapat persetujuan (Confirm OK) 

tentang keakuratan data tersebut. 

· Menerbitkan House Bill of Lading (HBL) Original. 

7. Proses draft MBL (Master Bill of Lading) dan harus dapat 

persetujuan (Confirm OK)  dari Agility dan menerima MBL 

(Master Bill of Loading) dari Shipping Line. 
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· Shipping Line membuat draft MBL (Master Bill of 

Lading)  di tujukan untuk Agility sesuai dengan SI 

(Shipping Insruction) dari Agility solo. 

· Setelah dapat persetujuan (Confirm OK) dari Agility 

solo Shipping Line menerbitkan MBL (Master Bill of 

Lading) Original. 

8. Pemuatan Barang ke atas Kapal. 

Memuat barang dari gudang milik pelayaran ke atas kapal 

yang dilakukan oleh pihak Pelayaran. 

9. Proses COO (Certificate Of Origin). 

Setalah mandapat persetujuan (Confirm OK) dari shipper, 

proses COO (Certificate Of Origin) di Deperindag 

berdasarkan Bill Of Lading (BL), Comersial Invoice, Packing 

List, dan Pemberitahuan Eskpor Barang (PEB). 

10. Menyerahan dokumen Kepada Agent Agility di negara tujuan 

Ekspor. 

Agility cabang Solo Mengirim Packing List, Comersial 

Invoice, MBL (Master Bill of Lading), HBL (House Bill of 

Lading), dan Dokumen pendukung lainnya ke Agent 

distination untuk proses Custom Clearance di Negara tujuan. 

11. Invoice tagihan dan Selalu Up-date berita ekspedisi barang 

(cargo tracking) kepada Shipper sampai barang tiba di 

tujuan. 
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3. Pihak - pihak yang terkait dengan proses pengiriman barang ekspor 

LCL via laut oleh Freight Forwarder Agility. 

a. Eksportir 

Eksportir sebagai pemilik barang dan yang menerbitkan SI 

(Shipping Instruction), Comercial Invoice dan Packing List ke 

pada  Freight Forwarder Agility. 

b. Shipping Line 

Maskapai pelayaran yang akan mengangkut barang sampai ke 

pelabuhan tujuan dan menerbitkan MBL (Master Bill of Lading) 

dan Booking Confirmation yang ditujukan kepada Freight 

Forwarder Agility. 

c. Bea dan cukai 

Badan pemerintah yang menerbitkan PE (Persetujuan Ekspor), 

mengesahkan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan PKBE 

(Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor). 

d. Fumigator 

Melakukan Fumigasi dan menerbitkan Certificate of Fumigation 

apabila hal tersebut diperlukan. 

e. ISPM #15 

Melakukan Marking dan Labeling pada barang dan menerbitkan 

Certificate of Treatment. 
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f. Insurance 

Perusahaan asuransi yang menerima dan menanggung segala 

resiko yang timbul apabila terjadi kerusakan atau kehilangan 

atas barang dikirim yang telah disebutkan dalam polis serta 

menerbitkan Certificate of Insurance. 

g. Disperindag 

Departemen Perdagangan yang menerbitkan COO (Certificate 

Of Origin) atau SKA (Surat Keterangan Asal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan bab III maka kesimpulan yang 

dapat penulis ambil mengenai proses pengiriman barang ekspor LCL 

via laut oleh Freight Forwarder Agility Internasional Cabang Solo yaitu : 

1. Freight Forwarder Agility Internasional adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa pengurusan muatan sehingga proses 

pengiriman barang ekspor LCL via laut dimulai dari SI (Shipping 

Instruction) dari Eksportir kepada marketing division yang akan di 

buatkan SOP (Standard Operating Procedure) kemudian SOP dan 

SI diberikan kepada divisi sea freight untuk dikerjakan mulai dari 

booking space pada shipping line, penanganan dokumen, 

mengambil barang dari gudang eksportir dengan dibantu oleh divisi 

EMKL (trucking) untuk mengantar barang sampai gudang maskapai 

pelayaran untuk proses Stuffing (satu kontainer di isi barang dari 

beberapa shipper), membuat laporan keuangan untuk accounting, 

konfirmasi kepada agent Agility di negara importir, membuat 

laporan laba-rugi dan tagihan kepada eksportir dan divisi sea freight 

selalu follow up ekspedisi barang sampai negara tujuan dan 

menginfo berita tersebut kepada eksportir (Cargo Tracking).  
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2. Dokumen-dokumen yang digunakan : 

a. Shipping Instruction (SI) 

b. Comersial Invoice 

c. Packing List 

d. Booking Instruction 

e. Booking Confirmation 

f. MBL (Master Bill of Lading) 

g. HBL (House Bill of Lading) 

h. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) 

i. PE (Persetujuan Ekspor) 

j. PKBE (Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor) 

k. Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) 

l. Certificate of Insurance 

m. Certificate of Fumigation 

n. Certificate of Treatment 

3. Pihak-pihak yang terkait 

a. Eksportir 

b. Shipping Line  

c. Bea dan cukai 

d. Insurance 

e. ISPM #15 

f. Fumigator 

g. Disperindag 

 

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



B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan terhadap 

rumusan masalah serta pengalaman pada saat magang kerja pada 

Forwarder Agility Internasional Cabang Solo, maka penulis dapat 

memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat di jadikan sebagai 

masukan bagi perusahaan, antara lain : 

1. Perlunya penambahan  jumlah karyawan khususnya divisi ekspor-

impor, seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan (shipper) 

dan peningkatan kinerja perusahaan Forwarder Agility Internasional 

Cabang Solo. 

2. Seperti yang diketahui Forwarder Agility Internasional Cabang Solo 

memiliki mobil Pick-up untuk mengankut barang. Akan lebih baik 

apabila mobil tersebut digantikan dengan mobil Box agar dapat 

lebih baik melindungi barang atau kemasan yang diangkut sampai 

tujuan. 

3. Membenahi sistem jaringan pada komputer perusahaan yang 

sering mengalami troubel, sehingga tidak mengganggu kinerja 

perusahaan. 
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