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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia kini menghadapi era baru yang ditandai dengan 

kecenderungan globalisasi dunia sebagai akibat semakin banyaknya 

negara yang melakukan liberalisasi atau reformasi ekonomi yang 

ditunjang pula dengan majunya teknologi komunikasi. Globalisasi 

sendiri mengandung pengertian bahwa setiap negara, bahkan bisnis 

dan perusahaan, menghadapi persaingan global (perdagangan 

bebas), baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat 

menimbulkan permasalahan yang dihadapi oleh bidang usaha semakin 

kompleks dan bersifat dinamis. Tidak bijaksana rasanya bila kita 

meyakini bahwa krisis finansial yang melanda Amerika Serikat (AS) 

tidak akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Ancaman krisis dunia 

turut membayangi ekspor Indonesia. Penurunan permintaan pasar 

internasional karena dampak krisis global akan sangat berpengaruh 

terhadap ekspor Indonesia, terutama sangat berpengaruh terhadap 

industri yang berorientasi ekspor. Ditambah lagi kebijakan yang 

mengarah pada proteksi cenderung dilakukan, seperti AS yang akan 

menerapkan regulasi untuk mendorong belanja produk lokal. Keadaan-

keadaan seperti ini bukan tidak mungkin akan menurunkan kinerja 
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ekspor Indonesia. Pertumbuhan ekspor yang rendah akan 

berpengaruh terhadap pendapatan pekerja yang akan turut berkurang 

pula, pekerja industri manufaktur dan industri dasar. Apalagi kalau 

terjadi pemutusan hubungan kerja, otomatis perekonomian turut 

bergejolak.  

Pemerintah, perbankan, dan pelaku industri perlu duduk 

bersama untuk mengantisipasi dan mencari rumusan juga solusi 

terbaik demi kemajuan ekspor Indonesia di pasar dunia. Salah satunya 

adalah stimulus pajak yang dikeluarkan pemerintah sebaiknya 

digunakan sebagai investasi langsung supaya perekonomian tetap 

berjalan dan menyiapkan regulasi yang kondusif. 

Peranan sumber daya alam dan hasil pertanian dalam 

perekonomian Indonesia sangat signifikan dan strategis, karena selain 

diminati di pasar Internasional juga dibutuhkan di dalam negeri. Hal ini 

menempatkan masalah pelestarian sumber daya alam dan 

pengendalian ekspor atas barang tertentu untuk kebutuhan dalam 

negeri menjadi tugas pemerintah yang amat penting. 

Berdasarkan data yang diungkapkan Direktur Jenderal 

Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan, 

Gusmardi Bustami, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Amerika saat ini 

telah mengalami penurunan, ekspor ke negara itu telah menurun dari 

14% menjadi 11%. "Karena adanya diversifikasi pasar ekspor 

Indonesia". 

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



 3 

Banyak pengamat yang memprediksi kinerja ekspor Indonesia 

untuk tahun 2009 tidak sebaik kinerja ekspor tahun 2007 dan 2008 

(sebelum krisis financial global). Hal ini disebabkan oleh hambatan 

faktor internal (dalam negeri) dan faktor eksternal yang menyangkut 

adanya perlambatan ekonomi dunia, khususnya Amerika Serikat, yang 

notabene sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia, 

disamping masih tergantungnya kinerja ekspor Indonesia terhadap 

harga komoditas ekspor, juga adanya kecenderungan penurunan 

harga beberapa komoditas, meningkatnya kompetisi dengan negara 

pesaing seperti Cina, Vietnam maupun Bangladesh serta kinerja 

ekspor Indonesia tahun sebelumnya. Oleh karena itu, berbagai 

alternatif terobosan pasar baru perlu dilakukan khususnya ke negara 

yang impornya terhadap produk Indonesia tinggi seperti Korea, India, 

Cina dan negara kawasan Timur Tengah. Namun demikian untuk 

memasuki pasar tersebut khususnya Timur Tengah diperlukan kerja 

keras mengingat pasar negara-negara di kawasan tersebut sudah 

banyak dimasuki produk Cina yang memiliki daya saing tinggi (harga 

murah). 

Selain itu, berbagai perubahan strategis yang ditandai dengan 

semakin meningkatnya intensitas perdagangan internasional serta 

teknologi komunikasi dan informasi membuat dunia usaha menuntut 

institusi kepabeanan yang tanggap dan cepat merespons tuntutan dan 

kebutuhan mereka. Institusi kepabeanan dituntut mampu menjadi 

fasilisator yang baik terhadap peningkatan daya saing industri dalam 
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negeri. Caranya melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan 

kepada dunia usaha dan industri. Dengan demikian tercipta iklim 

usaha yang kondusif sehingga mampu mendorong pertumbuhan 

industri dalam negeri yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

daya saing perekonomian nasional. 

Perdagangan bebas telah membawa dampak semakin 
meningkatnya intensitas volume perdagangan internasional dalam 
bentuk ekspor maupun impor komoditi. Untuk itu dibutuhkan suatu 
jaringan sistem transportasi perdagangan, baik itu darat, laut, maupun 
udara yang dapat menunjang aktivitas di atas, sistem transportasi laut 
memegang peranan yang dominan dalam dunia perdagangan 
internasional (Amir M.S., 1999:73). 

 
Para eksportir (shipper) yang ingin mengekspor komoditinya ke 

luar negeri lewat jalur laut harus menggunakan jasa Perusahaan 

Pelayaran (Shipping Line) untuk jasa penggunaan peti kemas 

(container) dan kapal. Di beberapa negara, Agen Pelayaran (Shipping 

Agent) merupakan agen tunggal (Sole Agent) yang ditunjuk pada 

masing-masing negara oleh Perusahaan Pelayaran Samudera 

(Shipping Companie). Shipping Companie merupakan perusahaan 

pelayaran yang mempunyai jaringan pelayaran yang menghubungkan 

satu pelabuhan dengan pelabuhan lain hampir ke seluruh pelosok 

dunia dengan tujuan untuk mempermudah pemindahan barang dan 

penumpang dari satu tempat ke tempat lain, dengan mendapat 

imbalan jasa dalam bentuk ongkos angkut kargo atau yang biasa 

disebut dengan ocean freight. Shipping Companie mempunyai 

petikemas (Container) yang disewakan kepada shipper dan sekaligus 
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kapal (vessel) untuk melayani jalur pelayaran ke negara-negara sesuai 

tujuan. 

Dari mahalnya biaya ekspor Indonesia, mengakibatkan 

beberapa pembeli mengeluh, termasuk pada kenaikan biaya 

transportasi yang mengangkut barang-barang pada perdagangan 

internasional, selain karena kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) juga 

karena beberapa penundaan keberangkatan kapal, juga lamanya 

pengangkutan melalui darat dari gudang penjual hingga pelabuhan 

karena tidak adanya jalur khusus yang hanya digunakan untuk truk-

truk peti kemas saja tetapi jalur umum yang terkadang macet dan 

akhirnya membuat keterlambatan memasuki daerah pelabuhan dan 

mengakibatkan harus menambah biaya penumpukan untuk menunggu 

proses ganti kapal. Dengan kejadian seperti itu biaya ekspor 

bertambah dan semua biaya dibebankan kepada pembeli dan 

menyebabkan pembeli mengeluhkan tentang masalah-masalah 

tersebut.       

Mengingat Shipping Agent adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa, yaitu jasa pengangkutan laut atau bisa disebut Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut (EMKL), maka kunci sukses usaha ini adalah 

terletak pada kualitas layanan yang diberikan, hal ini sangat penting 

terutama pada tingkat persaingan yang sangat tinggi. 

Salah satu yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor dan 

impor adalah adanya jasa pengangkutan laut atau Ekspedisi Muatan 

Kapal Laut (EMKL). Menarik untuk mengamati prosedur pengiriman 
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barang ekspor melalui PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang, dilihat dari semua aspek mulai dari pengurusan dokumen 

ekspor hingga barang clear for export tergantung term apa yang 

dipakai. 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang merupakan 

perantara dalam bidang transportasi barang-barang ekspor yang 

bertanggung jawab menangani seluruh transportasi ekspor dari 

gudang shipper hingga barang naik ke atas kapal. Eksportir (shipper) 

memerlukan perusahaan pelayaran yang benar-benar dapat dipercaya 

dan dapat menjamin semua barangnya tiba di tempat yang diinginkan 

tanpa ada kerusakan maupun kehilangan, karena itu akan menambah 

kepercayaan buyer baik kepada shipper maupun kepada perusahaan 

pelayaran yang dipercayakan dalam pengangkutan sehingga secara 

langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekspor. Secara singkat 

dapat dikatakan bahwa PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang ini adalah badan usaha-jasa yang memberikan jasa-jasa 

untuk menjamin muatan ekspor (khususnya) sampai di pelabuhan 

tujuan secepatnya dalam kondisi sebaik mungkin dan tanpa 

menimbulkan banyak masalah bagi eksportir.  

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis 

memilih judul “PROSEDUR PENGIRIMAN BARANG EKSPOR PADA 

PT. DJAKARTA LLOYD (Persero) CABANG SEMARANG”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai 

pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat. 

Dengan perumusan masalah ini, diharapkan agar tulisan dan ruang 

lingkup penelitian menjadi terbatas dan terarah pada hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan melihat latar 

belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penulisan 

Tugas Akhir adalah: 

1. Bagaimanakah prosedur pengiriman barang ekspor pada PT. 

Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang ? 

2. Hambatan apa yang timbul dan dihadapai dalam prosedur 

pengiriman barang ekspor pada PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dengan melihat Latar Belakang Masalah dan Perumusan 

Masalah, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui prosedur apa saja yang dibutuhkan dalam 

pengiriman barang ekspor pada PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang. 

2. Untuk mengetahui hambatan apa yang timbul dan dihadapi dari 

kegiatan pengiriman barang ekspor pada PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Selain mempunyai tujuan penelitian, penelitian ini juga 

mempunyai manfaat penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai 

manfaat penelitian yaitu: 

1. Bisa memberikan sedikit masukan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan tata cara ekspor yang benar. Sehingga nantinya bisa 

membuat perusahaan lebih maju.  

2. Bisa memberikan sedikit pengetahuan dan juga gambaran tentang 

tata cara ekspor yang baik dan benar. Dan juga sebagai referensi 

bacaan tambahan.  

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai 

kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor.  

4. Sebagai salah satu pendorong untuk lebih memajukan dunia usaha 

dalam menuju era globalisasi. 

5. Sebagai referensi bagi program studi Bisnis Internasional, agar 

diadakan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan penelitian ini. 

 

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 digunakan adalah Deskriptif Analitik, yaitu 

mendiskusikan sejumlah persoalan, serta merangkum informasi 
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yang terdapat dalam penelitian tersebut dan menyajikannya dalam 

bentuk yang diinginkan.  

2. Jenis dan Sumber 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 di PT. 

Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang. Misalnya, 

mempelajari bagaimana prosedur pengiriman barang 

ekspor pada PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang dan dokumen-dokumen yang menyertainya. 

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, dengan membaca buku-buku tentang 

prosedur ekspor yang baik dan benar, serta buku-buku 

penunjang mata kuliah teori ekspor lainnya. 

b. Sumber Data  

1) Observasi  

Dalam penelitian ini, penulis ikut terjun langsung dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh  PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang. Yaitu, dalam menangani proses ekspor 
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menggunakan jasa PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang. 

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 

menggunakan jasa PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang. 

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. 

4) Magang Kerja 

Merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan 

secara langsung mengenai kegiatan yang dilakukan PT. 

Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Ekspor 

”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, 2003:100).” 

 
”Berdasarkan UU kepabeanan No. 10 Th. 1995, Pasal 1 butir 

14; Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah 
Pabean.” 

 
Berbagai pengertian tentang ekspor juga dikemukakan sebagai 

berikut: 
a. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ekspor adalah, 

“pengiriman barang dagangan keluar negeri”.  
b. Menurut pasal 1 Kepmenperindag RI No. 124/MPP/KEP/5/1996 

tanggal 31 Mei 1996, ekspor adalah “kegiatan mengeluarkan 
barang dari daerah pabean”.  

 
”Dalam pasal 1 ayat 2 UU Kepabeanan yang dimaksud dengan 

daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi 
wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-
tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen 
yang di dalamnya berlaku UU ini.” 

 
Dengan pengertian tersebut maka jelas bahwa pengeluaran 

barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean dinyatakan 

sebagai ekspor.  

”Menurut pasal 2 ayat 2 UU Kepabeanan No. 10 tahun 1995, 
tanggal 30 Desember 1995, dijelaskan bahwa Barang yang telah 
dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari 
daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai 
barang ekspor.” 
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Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menarik 

kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan ekspor adalah menjual 

atau menyalurkan atau mendistribusikan atau mengeluarkan barang-

barang dari daerah pabean sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku, dan daerah pabean itu sendiri merupakan wilayah 

Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara serta tempat-

tempat tertentu di ZEE (Zona Economy Exclusive) Indonesia sesuai 

dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, 

dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran dengan valuta asing. 

Berikut ini adalah beberapa tujuan melakukan ekspor antara lain: 

1. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta 

memperoleh harga jual yang lebih baik. (optimalisasi laba). 

2. Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan dari pasar 

domestik (membuka pasar ekspor). Dengan demikian komoditi 

yang di produksi mempunyai pasar yang luas, tidak lagi sekedar 

pasar dalam negeri, tapi juga mampu melayani konsumen di 

mancanegara. 

3. Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang, sehingga tercapai 

kapasitas optimum dalam berproduksi, yang dapat menekan biaya 

umum perusahaan (overhead cost).  

4. Membiasakan diri bersaing di gelanggang internasional, sehingga 

terlatih dalam persaingan yang ketat dan mampu berinovasi 

menciptakan produk yang berkualitas ekspor dunia. 
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Dalam melakukan ekspor, perusahaan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

1. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) dari Depperindag 

atau Izin Usaha dari Departemen Teknis lainnya. 

2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ). 

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

4. APE (Angka Pengenal Ekspor)/APES (Angka Pengenal Ekspor 

Sementara)/APET (Angka Pengenal Ekspor Terbatas) dari kantor 

wilayah perdagangan. 

Seiring berkembangnya kegiatan ekspor di Indonesia kemudian 

pemerintah mengelompokan barang-barang ekspor menurut jenisnya 

dan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 yang kemudian mengalami 

revisi sehingga menjadi Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007. Pemerintah 

mengelompokkan barang ekspor menjadi 4, yaitu : 

1. Barang-barang yang diatur tata niaga ekspornya 

2. Barang-barang yang diawasi ekspornya 

3. Barang-barang yang dilarang ekspornya 

4. Barang-barang yang bebas ekspornya 

Pengelompokan tersebut akan mempengaruhi proses 

pengiriman atau pengeluaran barang (segi dokumen, pengawasan, 

pengkemasan dan perawatan) dari wilayah pabean, sesuai 

perundangan yang berlaku oleh petugas Bea dan Cukai. 
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B. Prosedur dan Dokumen Ekspor 

1. Prosedur Ekspor 

Prosedur atau tahapan-tahapan dalam melakukan ekspor 

sebagai berikut (Modul Penunjang Praktek DIII Bisnis Internasional 

2007): 

a. Tahap offer (Promosi, Korespondensi, Negosiasi) 

Mencari buyer yang interest dengan produk yang akan 

kita jual 

· Media (alat promosi): company profile, catalog produk 

(cd+buku) atau kertas brosur, pricelist, website yang 

menarik, pameran dagang, dan lain-lain. 

· Proaktif : melakukan kontak dan networking dengan 

instansi pemerintahan, asosiasi dalam dan luar 

negeri, menjalin hubungan partner dengan eksportir 

lain yang dapat memberi informasi dan support 

terhadap pengembangan ekspor. 

· Rajin melakukan browsing ke alamat situs atau 

website importir atau buyer untuk riset pasar, 

selanjutnya kita kirimkan introduction letter bisa 

melalui media promosi email. 

· Website yang kita miliki harus ditempatkan di search 

engine agar mudah dan cepat dikenal buyer. 

· Proses korespondensi dan negosiasi dijalankan, 

dengan dasar profit atau tidak, resiko atau tidak. 
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b. Pembuatan Kontrak Dagang 

Kontrak atau perjanjian yang dibuat atas kesepakatan 

antara eksportir (seller) dan importir (buyer) mengenai barang-

barang yang diperjualbelikan berikut syarat-syarat penyerahan 

barang dan tata cara pembayaran yang diinginkan oleh kedua 

belah pihak. Substansi yang dimuat didalam sales contract 

antara lain; uraian barang, jumlah dan jenis barang, harga 

satuan, tanggal pengapalan, syarat penyerahan, syarat 

pembayaran dan dokumen yang diperlukan. 

 

c. Penerbitan Letter Of Credit 

Setelah kontrak dagang ditandatangani maka importir 

membuka L/C melalui bank koresponden di negaranya dan 

mengirimkan L/C tersebut ke Bank Devisa yang ditunjuk 

eksportir di Indonesia. Kemudian Bank Devisa yang ditunjuk 

memberitahukan diterimanya L/C tersebut kepada eksportir. 

Substansi; di dalam surat tersebut menyatakan bahwa eksportir 

diberikan hak untuk menerima pembayaran dari importir. 

Disebutkan dalam L/C dibuka atas nama eksportir (beneficiary). 

 

d. Memproduksi Barang Ekspor 

Dengan diterimanya L/C tersebut maka ekportir 

mempersiapkan barang-barang yang dipesan importir. Keadaan 

barang-barang yang dipersiapkan harus sesuai dengan 
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persyaratan yang tercantum dalam kontrak dagang dan L/C. 

Cek mutu, jumlah packing dan label. 

 

e. Pemesanan Ruang Kapal 

Eksportir memesan ruang (space) kapal ke perusahaan 

pelayaran samudera atau perusahaan penerbangan. Informasi 

mengenai ruang kapal yang tersedia dapat diperoleh pada 

Badan Pelaksana Bursa Komoditi. Badan Pelaksana Bursa 

Komoditi adalah salah satu unit kerja di lingkungan Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan. Perlu dicek perusahaan 

perkapalan mana yang mempunyai tarif angkutan kargo (cargo 

freight) paling murah dan mampu memberikan jaminan akan 

ketepatan waktu pengiriman atau pengapalan. 

 

f. Membuat Shipping Instruction (SI) ke perusahaan pelayaran. 

Setelah menerima SI dari eksportir, maka shipping 

company akan menyiapkan Delivery Order (DO), untuk 

pengambilan container kosong di depo penumpukan. Kemudian 

diantar dengan jasa trucking ke tempat stuffing yang ditunjuk 

shipper. 

 

g. Pengiriman Barang ke Pelabuhan 

Eksportir sendiri dapat mengirimkan barang ke 

pelabuhan. Pengiriman dan pengurusan barang kepelabuhan 
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dan kekapal dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa 

pengiriman barang (Perusahaan Freight Forwarding) atau 

(Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut / EMKL). Dokumen-

dokumen ekspor disertakan dalam pengiriman barang ke 

pelabuhan dan kekapal (invoice, packing list, PEB, sertifikat 

fumigasi, dan lain-lain). Container kosong kemudian dibawa 

menuju ke gudang milik eksportir sesuai permintaan yang ada 

dalam SI, dilakukan stuffing (pemuatan barang ke dalam 

container) dan fumigasi jika diperlukan, yang selanjutnya dibawa 

ke pelabuhan muat. 

 

h. Pemeriksaan Bea Cukai 

Di pelabuhan, dokumen ekspor diperiksa oleh pihak Bea 

Cukai. Apabila diperlukan barang-barang yang akan diekspor 

diperiksa juga oleh pihak Bea Cukai. Apabila barang-barang 

dan dokumen yang menyertainya telah sesuai dengan 

ketentuan maka Bea Cukai menandatangani persyaratan 

persetujuan muat yang ada pada PEB. 

 

i. Pemuatan Barang ke Kapal 

Setelah pihak Bea Cukai menandatangani PEB maka 

barang telah dapat dimuat ke kapal. Segera setelah barang 

dimuat ke kapal, pihak pelayaran memerbitkan Bill Of Lading 

(B/L) yang kemudian diserahkan kepada eksportir. 
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j. Surat Keterangan Asal Barang (SKA) 

Eksportir sendiri atau perusahaan Freight Forwarding 

atau EMKL/EMKU melihat pemuatan barangnya dan 

mengajukan permohonan ke kantor Wilayah Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan atau ke Kantor Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan untuk memperoleh SKA apabila 

diperlukan. 

 

k. Pencairan Letter Of Credit (L/C) / Reimbursement 

Apabila barang sudah dikapalkan, maka eksportir sudah 

dapat ke bank untuk mencairkan L/C. Dokumen-dokumen yang 

diserahkan ke bank adalah B/L, Commercial Invoice, Packing 

List dan PEB. 

 

l. Pengiriman Barang ke Importir 

Barang dalam perjalanan dengan kapal dari Indonesia ke 

pelabuhan di negara importir. 
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Dibawah ini adalah bagan proses atau tahapan ekspor dan 

bagan prosedur ekspor serta pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor: 

 
PROSES / TAHAPAN EKSPOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar : II.1 

Proses / Tahapan Ekspor 
Sumber : Modul Penunjang Praktek DIII Bisnis Internasional (PPEI, 2007) 
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PROSEDUR EKSPOR 
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Gambar : II.2 
Prosedur Ekspor 

Garis Besar Perdagangan Luar Negeri 
Sumber : Modul Penunjang Praktek DIII Bisnis Internasional (PPEI, 2007) 
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2. Dokumen Penunjang Ekspor 

Kewajiban utama seorang eksportir adalah mengirimkan 

barang yang dipesan importir. Pengiriman itu biasanya dilakukan 

dengan kapal laut atau kapal udara. Bukti pengiriman barang 

diberikan oleh perusahaan pelayaran (Shipping Company) dalam 

bentuk dokumen yang lazim disebut dengan Bill of Lading atau 

konosemen (surat pengantar barang) 

Kewajiban utama seorang importir adalah menyediakan 

dana pembayaran untuk melunasi utangnya kepada eksportir. 

Dana pembayaran utang itu biasanya disediakan dengan bantuan 

bank dalam bentuk sebuah dokumen yang lazim disebut Letter of 

Credit atau L/C. 

Pendek kata semua pelaku yang terlihat dalam suatu 

transaksi ekspor-impor membuktikan kinerjanya dalam bentuk 

dokumen. Dengan demikian pengetahuan tentang perdagangan 

internasional dapat juga dilakukan melalui pengenalan tentang 

jenis, fungsi, serta para pelaku yang mengeluarkan dokumen itu. 

Jenis dokumen dan pelaku yang menerbitkan dapat 

disebutkan sebagai berikut: 

a. Dokumen Utama 

Dokumen utama adalah dokumen yang diterbitkan untuk 

alat pembuktian realisasi ekspor yang meliputi: 
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1). Invoice atau Faktur 

Invoice adalah daftar rincian yang diterbitkan oleh 

eksportir tentang keterangan barang-barang yang sesuai 

kesepakatan transaksi yang dibuat oleh penjual dan pembeli 

yang berisikan data mengenai:  

1). Jumlah barang (Quantity) 

2). Harga satuan (Unit Price) 

3). Harga total (Total Price) 

4). Perhitungan pembayaran (Payment breakdown) 

Faktur merupakan alat bukti perhitungan atas suatu 

transaksi yang dilakukan antara eksportir dengan importir. 

2). Letter Of Credit (L/C) 

Letter Of Credit (L/C) adalah suatu dokumen yang 

diterbikan oleh issuing bank (bank devisa) atas permintaan 

importir (nasabahnya) atau applicant dan ditujukan kepada 

eksportir atau beneficiary yang merupakan relasi importir 

dimaksud, melalui bank lain di negara atau tempat eksportir. 

Substansi; yang dimuat di dalam surat tersebut menyatakan 

bahwa eksportir diberikan hak untuk menerima pembayaran 

dengan menarik wesel (draft) atas beban importir sejumlah 

uang yang tersebut di dalam wesel itu. Bank pembuka surat 

tersebut menjamin pembayaran atau mengaksep atau 

menolak wesel yang ditarik oleh eksportir yang dikaitkan 

dengan syarat-syarat yang termuat di dalam surat jaminan 
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yang diterimanya. L/C menurut sifatnya merupakan transaksi 

yang berdiri sendiri, jadi terpisah dari kontrak penjualan atau 

kontrak lainnya yang menjadi dasar pembukaan L/C 

dimaksud. L/C dianggap instrumen paling penting dan paling 

aman di dalam transaksi perdagangan internasional, 

terutama dilihat dari sistem pembayaran. Kesepakatan 

umum internasional mengenai L/C dapat dilihat di dalam 

Uniform Customs and Practice for Documentary Letter of 

Credit (UCP), terakhir versi 600. Peranan L/C dalam 

perdagangan internasional adalah mempermudah lalu lintas 

pembayaran, mengamankan dana yang disediakan importir 

untuk melunasi kewajiban dan menjamin kelengkapan 

dokumen pengapalan. 

3). Bill Of Lading (B/L) 

Bill Of Lading (B/L) adalah suatu dokumen yang 

diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau agenya yang 

berfungsi sebagai tanda terima barang telah dimuat ke 

dalam kapal laut dan merupakan title of document, yang 

berarti sebagai bukti atas pemilikan barang. Disamping itu 

B/L merupakan bukti adanya perjanjian pengangkutan 

barang melalui laut dan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 

3 (full set of B/L) yang penggunaanya satu lembar untuk 

pengirim barang (shipper) dan dua lembar untuk penerima 

barang (consigne). 
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4). Asuransi (Insurance) 

Asuransi (Insurance) adalah suatu perjanjian, dimana 

seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang 

tertanggung, dengan menerima suatu premi dan pihak 

penanggung (insurer) berjanji akan mengganti kerugian 

berhubung dengan resiko keuangan (financial risk) ataupun 

kehilangan laba yang diharapkan terhadap sejumlah barang 

yang dialami oleh pihak tertanggung (insured) dan 

disebabkan oleh suatu kejadian tak disangka (karena 

kerugian, kerusakan, atau kehilangan), yang mungkin akan 

dideritanya karena peristiwa yang tak tertentu, dalam 

perjanjian dimana pihak tertanggung harus membayar uang 

kepada penanggung. 

 

b. Dokumen Pendukung 

Dokumen pendukung adalah dokumen yang memberikan 

dukungan untuk memperkuat dan memperinci hingga 

memperjelas hal-hal yang telah ada pada dokumen utama. 

Dokumen pendukung terdiri atas: 

1). Packing List (Daftar Pengepakan) 

Packing List adalah daftar yang memuat uraian 

barang-barang yang dipak, dibungkus, atau diikat dalam satu 

peti kardus, kotak dan atau lainnya. Daftar ini lazimnya 

dipergunakan oleh pejabat pabean untuk mempermudah 

penelitian atau pemeriksaan seketika atau pemeriksaan 

yang mendalam atas isi dari suatu pengepakan. Daftar 

pengepakan dibuat dan diterbitkan oleh produsen atau 

importir. 
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2). Weight Note (Nota Timbangan) 

Weight Note adalah nota timbangan yang berisi 

rincian berat setiap peti atau kemasan, umumnya dalam 

rincian itu menerangkan berat kotor dan berat bersih dari 

setiap kemasan yang kemudian dihimpun dalam satu daftar. 

3). Measurement List (Daftar Ukuran) 

Measurement List adalah daftar volume atau kubikasi 

setiap kemasan (ukuran panjang, lebar, tebal, tipis, garis 

tengah dan isi barang yang diekspor dibuat oleh eksportir). 

4). Inspection Cetificate (Sertifikat Pemeriksaan) 

Inspection Cetificate adalah sertifikat atau dokumen 

yag diterbitkan oleh pihak ketiga yang independen atas 

permintaan importir yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa barang yang dikirimkan supplier, baik jumlah maupun 

mutunya terjamin dan cocok dengan pesanan. 

5). Chemical Analysis (Analisis Kimia) 

Chemical Analysis adalah keterangan yang memuat 

hasil analisis barang dari laboratorium yang dilakukan oleh 

Laboratory Accreditation Body yang ditunjuk oleh pemerintah 

atau negara pembeli. 

6). Test Certificate (Sertifikat Uji) 

Test Certificate adalah Sertifikat yang menerangkan 

tentang kekuatan barang, daya tahan barang dan kapasitas 

serta konstruksinya setelah dilakukan ujicoba. 
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7). Manufacturer’s Certificate (Sertifikat Keaslian Barang) 

Manufacturer’s Certificate adalah suatu sertifikat yang 

dibuat oleh produsen (eksportir) yang menyatakan bahwa 

barang-barang tersebut benar-benar hasil produksinya 

dengan merek dagang tertentu. 

8). Certificate Of Origin (Surat Keterangan Asal) 

Certificate Of Origin adalah surat keterangan Negara 

asal barang, dikelurkan oleh instansi yang berwenang, di 

Indonesia diterbitkan oleh Deperindag atau KADIN. 

Beberapa lembaga/institusi yang berhubungan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan dan pengurusan 

dokumen ekspor adalah: 

a. Perbankan 

Peranan bank sangat penting, yaitu sebagai penyedia 

kredit ekspor bila diperlukan oleh eksportir. Kedua, 

memperlancar dan mengamankan transaksi melalui Letter of 

Credti (L/C), L/C ini dari sisi seller bisa merupakan jaminan 

kepastian pembayaran dari importir kepada eksportir. 

b. Departemen Perindustrian Dan Perdagangan 

Peranan Departemen Perdagangan dan Perindustrian 

dalam kegiatan ekspor-impor cukup penting, yaitu : pertama, 

sebagai instansi pemerintah yang mengeluarkan izin sebagai 

Eksportir Terdaftar (ET) dan izin sebagai Angka Pengenal 

Importir (API), atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT). 
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Kedua, mengeluarkan dokumen ekspor yang disebut “Certificate 

of Origin” (COO) yang merupakan surat pernyataan bahwa 

barang-barang yang diekspor tersebut adalah benar-benar 

dibuat di Negara Indonesia. Ketiga, mengawasi, mengatur, dan 

memonitor barang-barang yang terkena quota, dan tentunya 

pertumbuhan ekspor Indonesia.  

c. Shipping Company/Perusahaan Pelayaran  

Peran Shipping Company, yaitu: sebagai perusahaan 

jasa pengapalan barang-barang yang diekspor/diimpor, dan 

juga sebagai penyedia kontainer kosong (empty container) bagi 

eksportir. Selain itu, Shipping Company juga mengeluarkan 

dokumen pengapalan yang disebut Bill of Lading (B/L) yang 

merupakan dokumen pokok dalam pencairan L/C di bank.  

d. Freight Forwarder, EMKL, PPJK  

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau Pengusaha 

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah merupakan 

perusahaan jasa yang menangani pengurusan ekspor-impor. 

Ruang lingkup kerjanya meliputi: pengambilan kontainer kosong 

di depo penumpukan kontainer untuk dibawa ke tempat 

eksportir, kemudian dilakukan pemuatan barang ke dalam 

container, dan akhirnya membawa kontainer tersebut ke 

pelabuhan muat. Biaya jasa yang harus dibayar oleh EMKL ke 

PT. Pelindo meliputi: Lift of Full/Empty, Lift on Full/Empty, 

Haulage, biaya penumpukan container dan biaya dermaga.    
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e. Asuransi  

Peranan asuransi sebagai perusahaan jasa penyedia 

asuransi untuk kegiatan ekspor/impor sesuai permintaan di 

dalam L/C, bisa berupa pemagaran resiko atas kegiatan 

transaksi perdagangan internasional dan penerbitan custom 

bond. Custom Bond  memberikan jaminan kepada obligee 

(BAPEKSTA atau Bea Cukai) bahwa Importir mampu 

menyelesaikan seluruh kawajiban kepabeanan dalam rangka 

impor berupa pelaksanaan reekspor ataupun pembayaran 

pungutan negara berupa bea masuk dan pajak. 

f. Bea Cukai  

Peranan Bea Cukai sebagai instansi pemerintah yaitu 

untuk mengawasi barang-barang ekspor/impor, khususnya yang 

kena Pajak Ekspor (PE) dan yang kedua adalah mengawasi 

yang terkait dengan fasilitas BAPEKSTA (Bagian Pelayanan 

Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data) Keuangan. 

g. Kedutaan/Konsulat  

Peranan pihak kedutaan dalam kegiatan ekspor/impor 

adalah sebagai penghubung atau perantara. Misalnya suatu 

negara akan mengekspor produknya ke negara lain, maka 

proses tersebut akan lebih mudah jika di negara eksportir 

tersebut ada kedutaan dari negara importer. Hal ini karena 

sebelumnya sudah ada rekomendasi dari pihak kedutaan 

tersebut. 
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h. Surveyor (Badan Pemeriksa)  

Surveyor mempunyai peran sebagai wakil importir dalam 

pemeriksaan barang-barang yang akan dimuat ke dalam 

kontainer dilokasi eksportir. Dalam hal ini, pemeriksaan hanya 

dilakukan bila ada permintaan dari pihak importir.  

Semua pelaku yang terlihat dalam suatu transaksi ekspor-

impor membuktikan kinerjanya dalam bentuk dokumen. Karena itu 

perdagangan internasional juga sering disebut dengan 

perdagangan dokumen. Dengan demikian pengetahuan tentang 

perdagangan internasional dapat juga dilakukan melalui 

pengenalan tentang jenis, fungsi, serta para pelaku yang 

mengeluarkan dokumen itu. 
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Tabel II.1 
Dokumen Perdagangan Internasional 

Beserta Instansi yang Menerbitkan 
 

PARA PELAKU DOKUMEN YANG DITERBITKAN 
1. Produsen 1. Kontrak Penjualan 

2. Manufacturer Certificate 
3. Instruction Manual 
4. Brosur 

2. Eksportir 1. Brosur 
2. Offersheet 
3. Sale’s Contract 
4. Invoice 
5. Consular Invoice 
6. Packing List 
7. Weight note – Measurement List 
8. PEB  

3. Bank 1. Akad Kredit 
2. Letter of Credit 
3. Surat Setoran Pajak (SSP) 
4. Surat Setoran Bea Cukai (SSBC) 
5. Nota Perhitungan Pembayaran Wesel 

Ekspor 
4. Balai Penguji dan Sertifikasi 

Mutu Barang 
1. Certificate of Quality 
2. Test – Certificate 
3. Chemical Analysis 

5. Usaha Jasa Transportasi 
(Freight Forwarder / EMKL) 

1. Packing List 
2. Measurement List 
3. Weight Note 

6. Bea dan Cukai 1. Fiat (izin) muat barang 
7. Dinas Karantina Tanaman 1. Phytosanitary Certificate 
8. Independent Surveyor 1. Certificate of Quality 

2. Certificate of Weight 
3. Chemical Analysis 
4. Surveyor Report 
5. Inspection Certificate 
6. Test Certificate 

9. Dinas Peternakan 1. Veterinary Certificate 
10. Perusahaan Asuransi 1. Cover Note 

2. Insurance Policy 
11. BPEN-ITPC-DPE-PIB-ATASE-

JETRO-KOTRA-AMCHAM-INA 
dan lain-lain 

1. General Information 
2. Trade Promotion 
3. Trade Mission 
4. Trade Fairs 
5. Trade Consultation 

12. Perusahaan Pelayaran 
(Shipping Company) (Carriers) 

1. Mate’s Receipt  
2. Bill of Lading 
3. Except Bewijs (EB) 
4. Claims Constatering Bewijs (CCB) 

13. Angkutan Udara 1. Airways Bill (AWB) 
14. Kanwil Deperindag 1. Kuota Tekstil, Kopi dll.  

2. Surat Keterangan Asal (SKA) 
3. Angka Pengenal Impor (APE) 
4. Angka Pengenal Impor Umum (API-U) 
5. Angka Pengenal Impor – Terdaftar 

(Approved Traders) 
15. Kantor Inspeksi Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
16. Kedutaan Negara Asing 1. Consular Invoice 

2. Customs Invoice 
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C. Pengoperasian Petikemas 

1. Pengertian Petikemas 

”Menurut Suyono R.P, (2005) 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 diangkut sebagai 

barang ekspor maupun impor dan membuat semua kendaraan 

dapat mengangkutnya baik kendaraan itu berupa kapal laut, kereta 

api, truk, atau angkutan lainnya yang dapat dibawa secara cepat, 

aman, efisien hingga dari pintu ke pintu (door to door) dan dapat 

dipakai berulang kali untuk pengiriman. 

 

2. Ukuran Petikemas 

Agar pengoperasian petikemas dapat berjalan dengan baik, 

maka semua pihak yang terlibat harus menyetujui agar ukuran-

ukuran dari petikemas harus sama dan sejenis serta mudah 

diangkut. Badan Internasional Standart Organisasi (ISO) telah 

menetapkan ukuran-ukuran dari peti kemas sebagai berikut : 

a. Container 20’ Dry Freight (20 feet) 

b. Container 40’ Dry Freight (40 feet ) 

c. Container 40’ High Cube Dry 

d. Container 45’ High Cube Dry 
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3. Jenis Petikemas 

Petikemas dibagi dalam enam kelompok, yaitu: 

a. General Cargo 

General cargo container adalah petikemas yang dipakai 

untuk mengangkut muatan umum (general cargo). Petikemas 

yang termasuk ke dalam general cargo adalah: 

1) General Purpose container 

Petikemas inilah yang biasa dipakai untuk 

mengangkut muatan umum (general cargo). 

2) Open-side container 

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 container 

Petikemas yang bagian atasnya dapat dibuka, 

petikemas ini hanya digunakan untu mengangkut 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 
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mengangkut barang atau muatan yang mengandung kadar 

air yang cukup tinggi. 

 

b. Thermal 

Thermal container merupakan petikemas yang 

diperlengkapi dengan pengaturan suhu untuk muatan tertentu. 

Petikemas yang termasuk Thermal container adalah : 

1) Insulated container 

Merupakan petikemas yang bagian dinding dalam diberi 

isolasi agar udara dingin di dalam tidak merembes keluar.  

2) Reefer container 

Merupakan petikemas yang dilengkapi dengan mesin 

pendingin untuk mendinginkan udara dalam petikemas 

sesuai dengan suhu yang diperlukan bagi barang-barang 

yang mudah busuk seperti daging, buah dan sayur. 

3) Heated container 

Petikemas yang diperlegkapi dengan mesin pemanas agar 

udara di dalam petikemas dapat diatur suhu panasnya 

sesuai dengan suhu yang diinginkan. 

 

c. Tank 

Tank container merupakan tangki yang ditempatkan 

dalam 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. Petikemas yang termasuk ke dalam platform 

adalah: 

1) Flat Rack Container 

Flat Rack Container merupakan petikemas yang terdiri dari 

lantai dasar dengan dinding pada ujungnya, 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. 

2) Platform based container 

Disebut juga artificial tween deck adalah petikemas yang 

hanya terdiri dari lantai dasar saja dan, apabila diperlukan, 

dapat dipasang dinding. Biasanya digunakan untuk muatan 
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yang mempunyai lebar atau tinggi melebihi ukuran peti 

kemas yang standar. 

 

f. Specials 

Special container merupakan petikemas khusus yang 

dibuat untuk muatan terentu, seperti petikemas untuk muatan 

ternak (cattle container) atau muatan kendaraan (car container). 

 

4. Keuntungan dan kerugian menggunakan petikemas 

a. Keuntungan memakai petikemas 

1) Cepat dan ekonomis dalam menangani petikemas, terutama 

dalam bongkar/muat petikemas di pelabuhan atau interface 

2) Keamanan terhadap kerusakan dan pencurian lebih terjaga, 

terutama untuk barang-barang kecil atau berharga. 

3) Efisien dalam muat dan bongkar dalam kapal 

4) Pembungkusan atau pengemasan tidak harus terlalu kuat 

karena tumpukan (stacking) dibatasi setinggi petikemas 

5) Bisa digunakan untuk alat angkut dari gudang ke gudang 

(door to door) 

 

b. Kerugian memakai petikemas 

1) Biaya kapal petikemas lebih mahal dibandingkan kapal 

barang biasa 

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



 36 

2) Jumlah petikemas 3X (tiga kali) banyaknya petikemas yang 

berada di kapal. Satu kelompok yang akan di muat dan satu 

kelompok yang akan dibongkar 

3) Harus ada terminal khusus untuk bongkar muat petikemas 

dan harus ada peralatan khusus untuk mengangkut dan 

menumpuknya 

4) Jalan-jalan yang ada harus disesuaikan untuk pengangkutan 

petikemas 

5) Dapat terjadi ketidakseimbangan dalam perdagangan 

internasional, apabila suatu negara tidak cukup persediaan 

petikemasnya. 

 

5. Terminal Petikemas  

Dalam ketentuan pasal 1 d dari Keputusan Direksi 

Pelabuhan Indonesia II Nomor HK.56/2/25/P.I.II-2002, yang 

dimaksud dengan terminal petikemas merupakan terminal yang 

deperlengkapi sekurang-kurangnya dengan fasilitas berupa 

tambatan, dermaga, lapangan penumpukan (container yard), serta 

peralatan yang layak untuk melayani kegiatan bongkar muat 

petikemas. 

Terminal petikemas terdiri dari: 

1). Unit Terminal Petikemas 

Unit Terminal Petikemas adalah terminal di 

pelabuhan yang khusus melayani petikemas dengan 
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sebuah lapangan (yard) yang luas dan diperkeras untuk 

bongkar/muat dan menumpuk petikemas yang akan 

dibongkar atau dimuat ke kapal. Karena kapal petikemas 

tidak dilengkapi dengan alat bongkar/muat, maka 

bongkar/muat kapal petikemas dilakukan dengan gantry 

crane, yaitu derek darat yang hanya dapat digunakan 

untuk membongkar dan memuat petikemas dengan 

kapasitas lebih kurang 50 ton. 

Untuk membongkar/muat suatu kapal, di UTPK 

diperlukan satu lapangan luas tertentu bagi satu kapal 

untuk menimbun sementara petikemas-petikemas yang 

baru dibongkar atau menyusun petikemas-petikemas 

yang akan dimuat sesuai urutan dalam penyusunan di 

dalam kapal. Lapangan luas tertentu tersebut dinamakan 

Marshalling Yard. 

Di UTPK juga terdapat lapangan penimbunan 

untuk stacking container. Peralatan yang digunakan 

untuk memindahkan dan menimbun petikemas adalah 

top loader, straddler carrier dan transtainer. Sedangkan 

alat untuk pengangkutannya adalah chassis dan prime 

mover. 

2). Container Yard 

Container yard (CY) merupakan kawasan di 

daerah pelabuhan yang digunakan untuk menimbun 
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petikemas Full Container Load (FCL) yang akan dimuat 

atau dibongkar dari kapal. 

3). Container Freight Station 

Container Freight Station (CFS) merupakan 

kawasan di daerah pelabuhan yang digunakan untuk 

menimbun petikemas Less Container Load (LCL), 

melaksanakan Stuffing/unstuffing, dan untuk menimbun 

break-bulk cargo yang akan di-stuffing ke petikemas atau 

di-unstuffing dari petikemas.  

4). Inland Container Depot 

Inland Container Depot merupakan kawasan di 

luar daerah pelabuhan yang berada di bawah kawasan 

bea dan cukai yang digunakan untuk menimbun 

petikemas Full Container Load (FCL) yang akan 

diserahkan kepada consignee atau diterima dari shipper 

 

6. Status Petikemas 

a. Full Container Load (FCL) 

Status ini mempunya ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Petikemas berisi barang atau muatan dari satu shipper ke 

satu consigne. 

2) Petikemas diisi (stuffing) oleh shipper atau dapat melalui 

perantara forwader dan petikemas yang sudah di isi 

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



 39 

langsung diserahkan di container yard (CY) di pelabuhan 

muat. 

3) Di pelabuhan bongkar petikemas diambil oleh consignee di 

container yard (CY)  dan di-unstuffing oleh consignee. 

4) Perusahaan pelayaran tidak bertanggung jawab atas 

kerusakan dan kehilangan barang yang ada dalam 

petikemas. 

b. Less than Container Load (LCL) 

Status ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Petikemas berisi muatan atau barang dari beberapa shipper 

untuk beberapa consignee. 

2) Muatan diterima dalam bentuk breakbulk dan diisi oleh 

perusahaan pelayaran di container freight station (CFS). 

3) Muatan di bongkar di pelabuhan bongkar dan di-unstuffing di 

Container Freight Station (CFS) oleh perusahaan pelayaran 

dan diserahkan kepada beberapa consignee dalam bentuk 

breakbulk. 

4) Perusahaan pelayaran bertanggung jawab atas kerusakan 

dan kehilangan barang yang diangkut dalam petikemas. 
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Dalam moda angkutan petikemas, terdapat beberapa 

kombinasi, yakni: 

 

7. 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 adalah mengambil petikemas kosong, stuffing dan 

haulage petikemas yang sudah berisi ke CY di pelabuhan, 

kemudian kewajiban consignee adalah mengambil petikemas 

dari CY di pelabuhan bongkar, haulage dan unstuffing 

ditempatnya dan kemudian repositoring MT 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. 

 

8. Pergerakan Petikemas 

Pergerakan petikemas adalah aktivitas memindahkan 

petikemas dari satu tempat ke tempat lainnya. 

a. Haulage container 

Haulage container dibagi menjadi dua yaitu : 
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1) Carrier haulage, yakni memindahkan petikemas dari CY di 

pelabuhan tempat consignee premises yang dilakukan oleh 

carrier atas beban pemilik barang. 

2) Merchant haulage, yakni pemindahan (haulage) yang 

dilakukan pemilik barang. 

b. Repositoring Empty (MT) Container 

Empty container merupakan kegiatan yang meliputi : 

1) Mengambil empty (MT) dari depo (pick-up) untuk selanjutnya 

diisi muatan  

2) Menyerahkan empty (MT) ke depo (drop off) setelah dipakai 

3) Mengembalikan empty (MT) ke tempat asal atau tempat lain. 

c. Leased Container 

Perusahaan pelayaran menyewakan container untuk 

menghindari biaya yang besar untuk pemakai petikemas dan 

untuk menghindari petikemas yang menganggur (lidle) waktu 

cargo-movement menurun. 

Leasing dapat dibagi menjadi : 

1) Spot lease 

Merupakan penyewaan petikemas untuk satu 

pelayaran yang dapat berupa trip lease. Trip lease di bagi 

menjadi : 

a) Triplease (one way lease)  
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Petikemas dipergunakan untuk satu pelayaran dan 

petikemas disewakan di pelabuhan muat dan kemudian 

diserahkan kembali di pelabuhan bongkar. 

b) Round Trip Lease (two way) 

Petikemas disewakan untuk satu round trip yang 

artinya petikemas harus diserahkan kembali di pelabuhan 

dimana petikemas mulai disewakan.  

2) Long Term Lease 

Petikemas disewakan untuk jangka waktu tertentu 

yang lama. Dimana petikemas tidak dapat dikembalikan 

sebelum masa sewa atau kontraknya selesai. 

3) Master Lease 

Penyewaan petikemas dimana pengguna atau 

penyewa (user) menyewa petikemas dalam jangka waktu 

lama, tetapi dalam jumlah minimum tertentu. Penambahan 

uang sewa dikenakan untuk jumlah petikemas yang melebihi 

jumlah minimum, penyewa juga dapat mengembalikan 

petikemas yang tidak terpakai yang melebihi jumlah 

minimum. 

 

9. Pemilihan Petikemas 

Dalam pemilihan petikemas, ada beberapa hal yang harus 

dipertimbangkan dan diperhatikan. Semua hal tersebut terkait 
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dengan sasaran dan tujuan penggunaan petikemas. Pemilihan 

petikemas harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Jenis Muatan 

Dalam pemilihan petikemas harus diperhatikan barang 

atau muatan apa yang akan diangkut, apakah barang yang 

harus diperlakukan secara khusus, barang umum atau barang 

yang berbahaya. Karena dalam hal ini akan mempengaruhi jenis 

petikemas yan akan dipilih. 

b. Besar Muatan 

Dalam pemilihan petikemas kita harus juga 

memperhatikan berat barang atau muatan yang akan diangkut 

karena penting untuk memilih ukuran petikemas yang akan 

digunakan agar tidak terlalu longgar atau terlalu padat. Untuk 

menjaga agar barang tidak rusak akibat goncangan selama 

diperjalanan. 

c. Berat Muatan 

Berat muatan juga mempengaruhi kelancaran dalam 

transportasi dimana berat barang harus diperkirakan tidak 

melebihi berat yang telah ditentukan selama ada dalam 

petikemas. 

d. Kelembaban Muatan 

Dalam hal ini untuk barang-barang yang memerlukan 

ventilated container atau tidak. 

e. Ukuran dan Daya muat petikemas 

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



 44 

Petikemas harus sesuai dengan muatan yang akan di isi, 

tidak sembarang petikemas untuk digunakan. 

f. Kelayakan Petikemas 

Petikemas harus memenuhi standar kelayakan yang 

telah ditentukan oleh Lloyds serta Bea dan Cukai. 

10. Pemeriksaan Petikemas 

Pemeriksaan petikemas dibagi dalam beberapa tahap baik di 

pelabuhan muat maupun di pelabuhan bongkar. Pemeriksaan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Di pelabuhan pemuatan 

1) Sebelum mengisi petikemas 

Sudah menjadi kewajiban dan ketentuan yang telah 

menjadi kebiasaan bagi operator untuk memeriksa 

petikemas sebelum mengisinya. Karena ada kemungkinan 

yang terjadi bahwa petikemas sampai kepadanya dari 

consignee terakhir, yang melihat isi dan keadaan petikemas 

secara keseluruhan. Disamping itu ada kemungkinan 

kerusakan yang terjadi dalam perjalanan, dapat juga 

sebelum diserahkan petikemas dalam keadaan koor dan 

belum dibersihkan dan belum diperiksa lebih teliti. Oleh 

karena itu perlu diadakan pemeriksaan. Petikemas harus 

diperiksa secara : 

a) Eksternal 
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(1) Tidak ada lubang atau robek pada bagian permukaan 

luar dari petikemas 

(2) Tidak ada kunci, engsel dan gembok yang rusak 

(3) Tutup dari open-top container tidak berubah 

bentuknya dan duduk dengan baik di lubang 

penutupnya 

(4) Tutup terpal dari petikemas lengkap dan tidak robek, 

dan duduk dengan baik sewaktu ditutup 

(5) Pada peti kemas yang atasnya ditutup dengan terpal, 

tempat pengikat-pengikat terpalnya berada dalam 

keadaan baik. Bila ditutup dari open-top petikemas 

jenis yang dapat digeser, maka pastikan dapat ditutup 

rapat hingga ujung-ujungnya. 

(6) Label atau stiker di luar petikemas, yang masih 

menyatakan keadaan muatan sebelumnya, harus 

dihilangkan. 

(7) Pengaturan suhu di luar refrigerated container harus 

sesuai dengan peraturan pengangkutan untuk jenis 

barang yang akan diisi. 

 

b) Internal 

(1) Pemeriksaan harus dalam keadaan bersih, jangan 

sampai ada bekas dari muatan sebelumnya. 

(2) Memastikan bahwa petikemas dalam keadaan kering 
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(3) Pastikan petikemas harus bebas hama 

(4) Apabila akan memuat barang yang peka terhadap 

bau yang tidak sedap, maka petikemas harus bebas 

dari bau yang mengganggu 

(5) Memastikan bahwa petikemas dalam keadaan kedap 

air. 

2) Saat mengisi petikemas (stuffing/vanning container) 

Peralatan bongkar muat harus memadai, maka 

pengisian petikemas akan dilakukan pada ground level, di 

mana petikemas diletakkan di lantai di depan gudang 

pengisian dan setelah itu baru diisi. Setelah petikemas diisi, 

maka petikemas dinaikkan dengan alat pengangkut dan 

diangkat ke atas chassis oleh forklift, top-leader, atau alat 

angkat lainnya untuk transportasi ke kapal dengan straddle 

carrier atau transtainer. 

Apabila peralatan bngkar-muat tidak ada maka 

stuffing container dilakukan pada platform level. Artinya 

petikemas tetap berada di chassis atau alat angkut dan 

setelah penuh serta ditutup pintunya maka petikemas 

diangkut langsung ke pelabuhan. 

Ada beberapa cara stuffing container, yaitu : 

a) Untuk peti karton 

Apabila berat peti atau karton tidak sama maka peti atau 

karton yang lebih berat diletakkan dan disusun di bawah, 
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apabila berat peti sama maka tumpukan pertama disusun 

dari kanan ke kiri dan tumpukan kedua dari kiri ke kanan. 

b) Untuk muatan karung yang tidak dipalet 

Karung disusun pada tumpukan pertama dengan baris 

melintang petikemas dan paling ujung membujur 

petikemas. Selanjutnya tumpukan kedua, dua baris 

melintang dimulai dari atas yang membujur dan yang 

paling ujung disusun membujur. 

c) Untuk muatan drum/barrels 

Drum atau barrels disusun berdiri. Selang satu baris 

digunakan dunnage, mulai dari kiri ke kanan atau dari 

depan ke belakang. Dunnage digunakan di tumpukan 

atau susunan pertama untuk mulai tumpukan yang 

kedua. Untuk mengurangi broken space, digunakan alas 

papan pada baris urutan ganjil agar benjolan pada drum 

tidak saling bersentuhan. 

d) Untuk muatan yang dipalet 

Muatan diatas palet harus diikat kuat dengan 

menggunakan ban, ikatan pita baja atau plastik, dan 

diikat pada palet. Bila petikemas hanya diisi dengan satu 

palet atau dua palet saja maka letakkan susunan palet di 

tengah-tengah petikemas dan diperkuat letaknya dengan 

ganjal (chocking) agar muatan palet tidak bergoyang. 

e) Untuk long length cargo 
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Lebih dinilai baik jika menggunakan petikemas jenis flat-

rack atau open-top untuk memudahkan pemuatan dan 

pembongkarannya. Dipasang chocking di ujung-ujung 

petikemas, agar mudah mengeluarkan muatan, 

digunakan dunnage agar mudah dimasukkan atau di-

presling dahulu.  

3) Setelah memuat dan menutup pintu petikemas 

Setelah barang dimuat ke dalam petikemas sesuai 

dengan perencanaan, agar petikemas diterima baik oleh 

consignee dan juga untuk menghindari klaim dan waktu 

terbuang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti: 

a) Kekuatan petikemas 

Memastikan petikemas kuat dalam perjalanan dengan 

pertimbangan barang ayang akan diangkut. 

b) Pemeriksaan Bea dan Cukai 

Untuk barang-barang yang lebih dari satu barang yang 

dimuat, untuk memudahkan bea dan cukai, maka barang 

diletakkan di depan pintu. 

c) Keamanan petikemas 

Apabila pintu sudah ditutup semuanya dan muatan sudah 

di-chock dengan baik, maka pintu ditutup dengan melihat 

bahwa alur-alur karet penutupnya terletak dengan baik. 

Pengunci kawat atau pengunci besi dikuncikan pada 
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tempat yang sesuai pada pintu petikemas sebelah kanan 

dan nomornya dicatat. 

d) Label 

Digunakan untuk muatan berbahaya di tempat yang 

sudah ditentukan. Tetapi nomor petikemas atau angka 

pengenalnya tidak boleh ditutupi. 

 

b. Di pelabuhan pembongkaran 

1) Sebelum mengeluarkan muatan dari petikemas 

(stripping/devanning container) 

Hal-hal yang harus dilakukan sebelum membuka dan 

mengeluarkan petikemas adalah : 

a) Segel petikemas diperiksa lengkap, tidak rusak atau telah 

di utak-atik 

b) Memeriksa bagian luar petikemas baik secara eksternal. 

Semua kerusakan yang dapat mempengaruhi muatan 

segera dicatat. 

c) Sebelum membuka pintu, label petikemas harus 

diperhatikan, khususnya label muatan berbahaya 

d) Membuka pintu sebelah kanan dari petikemas dengan 

hati-hati, untuk menghindari kemungkinan karena kurang 

kuat leasing-nya, isinya dapat berhamburan keluar dan 

dapat menimpa orang yang membukanya. 

2) Saat stripping/unstuffing Container 
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Setelah pintu petikemas dibuka, tunggu kira-kira 5 hingga 10 

menit untuk menghindari kemungkinan terhirup bau atau 

udara beracun. Pembongkaran dilakukan dari arah pintu 

dahulu. 

3) Setelah selesai stripping 

Setelah di-stripping, petikemas kosong segera dibersihkan 

dan diperiksa. 

11. Pengapalan petikemas 

a. Pola 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/EMKL ke container yard (CY) milik 

perusahaan pelayaran atau terminal lain yang ditunjuk oleh 

carrier. 

3) Di pelabuhan bongkar, carrier mengurus pengangkutan dari 

petikemas yang dibongkar ke container yard (CY) dari 
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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 untuk mengangkut 

petikemas kemudian ke gudangnya untuk di-stripping atas 

biaya consignee. 

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 untuk 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. Pola LCL (Less than Container Load) 

Less Container Load (LCL) dapat diartikan sebagai 

muatan yang dimasukkan ke dalam petikemas dan 
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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. 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/EMKL 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 jawab atas barang sejak barang 

diterima dari shipper 

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



 53 

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 palkanya. 
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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 yang dimuat di atas dek karena dalam pemuatan 

dari petikemas tidak ada perbedaan. Dengan demikian, 

carrier tetap bertanggung jawab. 

 

12. Tanggung Jawab Isi Petikemas 

Dengan berkembangnya CFS (Container Ffreight Station) di 

pedalaman yang berfungsi sebagai inland clearance depot (ICD) 

dimana Bea dan Cukai mengadakan pemeriksaan formalitas impor 

maupun ekspor, maka isi petikemas harus lengkap dan sesuai 

dengan dokumen pengapalan atau packing list. 

Dalam kondisi tersebut, petikemas yang berisi muatan impor 

akan disegel atau ditera oleh Bea dan Cukai setelah diperiksa 

isinya sesudah itu petikemas akan diangkut ke inland clearance 

depot (ICD)  yang ditunjuk atau ada perjanjian dengan carrier. Juga 

dapat dilaksanakan oleh Freight forwarder atau Ekspedisi Muatan 

Kapal Laut (EMKL) bila ada kekurangan dalam devanning container 

di inland clearance depot (ICD). 

Perusahaan pelayaran atau operator petikemas juga sering 

mengadakan perjanjian dengan inland clearance depot (ICD) atau 
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lapangan penumpukan untuk menerima petikemas kosong untuk 

dipergunaan kemudian untuk muatan ekspor. 

Usaha penumpukan ini dinamakan inland container depot 

(ICD). Di inland clearance depot (ICD)  ada petugas Bea dan Cukai, 

yang mengawasi dan memeriksa muatan impor maupun ekspor yng 

di salurkan dari atau ke kapal melalui inland clearance depot (ICD).    

a. Muatan Impor 

Apabila segel Bea dan Cukai tidak mengalami kerusakan, 

baik di pelabuhan maupun di inland clearance depot (ICD)  

tetapi barang di dalamnya kurang atau short-landed waktu 

stripping di inland clearance depot (ICD)  maka perusahaan 

pelayaran, agen kapal atau freight forwarder atau Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut (EMKL) bertanggung jawab terhadap Bea 

dan Cukai atas kekurangan ini. 

Bila segel terdapat utuh di pelabuhan namun ternyata rusak 

saat petikemas sampai di inland clearance depot (ICD)  maka 

pengangkut kendaraan darat bertanggung jawab. 

b. Muatan Ekspor 

Dalam muatan ekspor, shipper akan memberikan 

shipping instruction bersama dokumen muatan lainnya kepada 

Bea dan Cukai di inland clearance depot (ICD). Juga diberi tahu, 

barangnya akan diekspor ke negara mana. Setelah diperiksa 

oleh Bea Cukai dan selesai stuffing dari petikemas yang diawasi 
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oleh Bea dan Cukai, pintu ditutup dan disegel oleh Bea dan 

Cukai. 

Di pelabuhan, petikemas diekspor dibawah pengawasan 

Bea dan Cukai, tidak ada pengawasan tambahan dalam 

pelabuhan, kecuali bila ternyata segel Bea Dan Cukai rusak. 

Muatan impor dapat diminta pembebasan bea masuk jika 

ternyata sebagian dicuri, rusak sebagian, busuk dan lain-lain 

waktu unstuffing petikemas dimana hadir petugas Bea dan 

Cukai. 

Dalam memeriksa muatan petikemas, baik impor maupun 

ekspor, yang perlu diperhatikan juga adalah masalah perubahan 

cuaca dan keringat yang dapat mempengaruhi muatan 

sehingga menjadi rusak. 

Bila pintu dari dry freight container ditutup, maka dapat 

dikatakan petikemas dapat dikatakan tertutup rapat, air maupun 

udara sukar masuk. Hal ini tentunya tidak berlaku untuk 

petikemas yang ada lubang ventilasi, open top maupun open 

side container. Karena tertutup rapat, perubahan suhu akan 

mempengaruhi keadaan muatan dalam petikemas, juga untuk 

bagian dalam dari petikemas sendiri. 

Dalam pelayaran akan terjadi kondensasi di dalam 

petikemas, dimana timbul titik-titik air pada permukaan yang 

dingin. Kondensasi ini dapat merusak muatan berupa terjadinya 
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karat. Perubahan warna, noda, bahan kardus menjadi lengket, 

rusaknya pembungkus. Ada dua jenis kondensasi yaitu : 

1) Berkeringatnya petikemas 

2) Berkeringatnya muatan 

Kondensasi juga dapat disebabkan oleh lembab atau oleh 

perubahan suhu. Lembab dapat disebabkan oleh keringat dari 

muatan, pembungkus, dunnage, palet dan udara di antaranya. 

Perubahan suhu terjadi karena perubahan temperatur dan suhu 

dari muatan itu sendiri. 

  

13. Biaya Pergerakan Petikemas 

a. Terminal Handling Charges 

Terminal Handling Charges (THC) adalah biaya handling 

Full Container Load (FCL) container di pelabuhan atas kegiatan: 

1). Menerima petikemas dari kapal 

2). Marshalling 

3). Stacking dan restacking 

4). Menyerahkan kepada consignee 

5). Menerima petikemas dari shipper 

6). Menyerahkan petikemas ke kapal 

Terminal Handling Charges (THC)  dibayar oleh pemilik 

barang kepada perusahaan pelayaran dengan tarif yang 

ditetapkan oleh pelayaran. Selanjutnya pelayaran membayar 
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kepada operator terminal berdasarkan tarif yang berlaku di 

pelabuhan setempat. 

b. LCL Service Charges 

LCL service charges adalah biaya yang harus dibayar 

oleh pemilik barang untuk handling LCL container di pelabuhan, 

seperti stuffing, unstuffing, delivery, receiving, dan pemakaian 

alat mekanik, seperti lift on/lift off, LCL service charge sama 

seperti biaya OPP/OPT pada breakbulk cargo. 

c. Demurrage 

Demurrage adalah denda (penalty) yang harus dibayar 

oleh pemilik barang karena pemakaian petikemas berlebih free 

time, yaitu waktu yang diberikan oleh pelayaran untuk 

mengosongkan atau mengembalikan petikemas setelah 

dibongkar dari kapal. Apabila waktu yang ditentukan terlewat 

maka pemilik barang dikenakan demurrage. Lamanya free time 

ditentukan sendiri oleh perusahaan pelayaran dan berbeda 

antar masing-masing pelayaran. 

d. Detention 

Detention merupakan denda (penalty) yang harus dibayar 

oleh pemilik barang apabila pengembalian petikemas atau 

peralatan petikemas, seperti chassis/prime mover melewati 

waktu yang diizinkan. Container on chassis dihitung mulai 

dipakai dari depot palayaran atau Unit Terminal Petikemas 

(UTPK). 
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e. Deposit 

Deposit merupakan sejumlah uang yang diserahkan 

consignee kepada agen pelayaran sebagai jaminan pada waktu 

mengambil petikemas dari container yard (CY). Jaminan 

diperlukan oleh agen pelayaran atas kemungkinan kekurangan 

pembayaran demurrage/detention dan untuk jaminan perbaikan 

petikemas apabila ternyata pada waktu petikemas kosong 

dikembalikan terdapat kerusakan. Jaminan akan diperhitungkan 

dengan seluruh biaya yang harus dibayar oleh pemilik barang 

dan apabila jaminan lebih besar maka sisanya akan kembali. 

 

f. Repair Cleaning 

Pada waktu Empty (MT) container dikembalikan ke 

depot, pemilik barang harus membayar biaya cleaning dan 

repair (minor damage).  

 

D. Pengertian Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah usaha pengurusan 

dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau 

pengurusan dokumen dari muatan yang berasal dari kapal. Untuk 

pengurusan ini, EMKL mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik 

untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat, EMKL akan 

membantu pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran, 

mengurus dokumen dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya dan  
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membawa barang dari gudang pemilik barang ke gudang didalam 

pelabuhan. EMKL bergerak sesuai SK. Menhub No. KM 82/AL 

305/PHB 85. 

Ekspedisi Muat Kapal Laut adalah badan atau perusahaan yang 

menyelenggarakan suatu usaha untuk mengurus dokumen dan 

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 barang-barang.  

Dengan hal-hal tersebut di atas usaha penjualan dengan yang 

berada di luar pabean sebagai usaha pengumpulan dan penampungan 

barang-barang bagi kepentingan perdagangan, yang mana didalamnya 

menyangkut berbagai macam pekerjaan antara lain seperti: masalah 

pengepakan sorting, remarking, up grading terhadap barang-barang 

yang diterima dari kapal, untuk diambilkan atau diserahkan kepada 

pemiliknya dalam hal ini juga meliputi pembagian atau pengeluaran 

kepada agen-agen penjualan.  

Oleh sebab itu kegiatan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 

perlu disesuaikan atau disejajarkan sehingga disamping perantara di 

dalam pengurusan dokumen dan pekerjaan yang menyangkut 

penerimaan dan penyerahan muatan yang meliputi: usaha 

pergudangan dan pengangkutan daratnya. Pekerjaan tersebut dari 
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segi pertimbangan ekonomi dan teknik dan dilakukan oleh yang 

berkepentingan sendiri atau bisa juga usaha lain dan sanggup dan 

mempunyai skill dan keahlian serta berbagai peralatan yang dapat 

mendukungnya.  

Dengan hal tersebut bahwa suatu perusahaan industri 

perdagangan milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki 

usaha ekspor dan impor. Perdagangan antar pulau berdasarkan 

rekomendasi dari menteri perdagangan dapat menyelenggarakan 

ekspedisi muatan kapal laut, jika memiliki syarat teknis yang 

ditentukan. Yang diusahakan oleh perusahaan perorangan dinamakan 

Ekspedisi Muatan Kapal Laut khusus, sedangkan yang diusahakan 

oleh perusahaan perdagangan perorangan dinamakan Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut Umum.  

Dengan diberikan izin usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

kepada perusahaan pelayaran tersebut, membuat Ekspedisi Muatan 

Kapal Laut umum jauh lebih berat karena tidak dapat melakukan 

persaingan yang hebat, karena kepada perusahaan pelayaran yang 

mendapat order dari pemilik barang secara keseluruhan memberi 

ongkos yang lebih murah sedangkan untuk Ekspedisi Muatan Kapal 

Laut dari perusahaan perdagangan tidak boleh mengerjakan keagenan 

keagenan kapal karena bersifat umum.  

Dasar hukum perusahaan ekspedisi muatan kapal laut adalah 

keputusan menteri perhubungan No. KM 82/AL. 385/PHB–85 tentang 

pembinaan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut adalah 
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pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang menyangkut, 

menerima, menyerahkan muatan yang diangkat melalui lautan untuk 

diserahkan kepada atau diterima oleh perusahaan untuk kepentingan 

pelayaran untuk kepentingan pemilik barang.  

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) merupakan perusahaan 

yang berbadan hukum dan biasanya berbentuk Perseroan Terbatas 

(PT) yang bergerak dalam bidang jasa untuk kepentingan pemilik 

barang yang akan mengirimkan atau menerima barang dagangannya 

di angkut melalui laut dalam hal perdagangan Internasional maupun 

Nasional melalui Bea Cukai.  

 

E. Peran dan Tanggungjawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 

1. Peranan EMKL Sebagai Wakil Eksportir. 

EMKL sebagai wakil eksportir, yaitu EMKL bertindak sebagai 

pemilik barang ekspor dan sepenuhnya bertanggung jawab atas 

pengiriman barang ekspor, beserta pengurusan dokumen-dokumen 

yang diperlukan dalam pelaksanaan ekspor. 

EMKL yang telah diberi kuasa sepenuhnya oleh eksportir 

untuk menguruskan barang ekspor milik eksportir semenjak barang 

telah siap di gudang eksportir (shipper) sampai barang ekspor 

tersebut di terima oleh importir ditempat importir (buyer). Dalam 

menjalankan tugas dan kewajibanya sebagai wakil eksportir, EMKL 

selalu berhati-hati karena semua pengerjaan pengiriman barang 

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



 63 

ekspor dan segala dokumen-dokumen yang diperlukan harus 

dikerjakan dengan tepat berdasarkan prosedur ekspor yang jelas. 

2. Peranan EMKL dalam Konsolidasi Muatan 

Konsolidasi muatan (cargo consolidation) juga disebut 

groupage, adalah pengumpulan beberapa kiriman barang dari 

beberapa eksportir/shipper di tempat asal yang akan dikirimkan 

untuk beberapa consingnee di tempat tujuan yang dikemas dalam 

satu unit paket muatan, beserta mengurus dokumen-dokumen 

bersangkutan. Kemudian muatan terkonsolidasi tersebut dikapalkan 

dan di tujukan keagen konsolidasi di tempat tujuan kemudian 

melaksanakan penyerahan barang ke pihak consingnee masing-

masing. 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) adalah sebuah perusahaan 

pelayaran niaga pertama terbesar yang dimiliki negara. 

Kelahirannya lebih bermodalkan tekad dan semangat kejuangan 

pendirinya yakni pejuang perang kemerdekaan dari Angkatan Laut 

Republik Indonesia. 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) didirikan di Tegal pada tanggal 

18 Agustus 1950 oleh beberapa pejuang yang berasal dari TNI 

Angkatan Laut yang bercita-cita mulia untuk mendirikan 

perusahaan pelayaran samudera, dan kini telah mampu 

membhaktikan dharma baktinya sebagai agen pembangunan 

pemerintah Republik Indonesia. Pada awalnya, perusahaan ini 

berbentuk Namlore Venoschap (N.V.) dengan nama N.V. Djakarta 

Lloyd yang disahkan dengan ketetapan menteri kehakiman sesuai 

surat penetapan No. J.A. 5/50/15 tanggal 20 Desember 1950. 

Pada saat itu, N.V. Djakarta Lloyd hanya mengangkut 

bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras dan kopra dari luar 

negeri ke pelabuhan Indonesia melalui jalur laut. Dengan gagah 

berani menerobos monopoli ekonomi asing dengan mengangkat 
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beras milik YBUM (Yayasan Usaha Bongkar Muat) yang 

merupakan usaha bongkar muat dengan komoditi utamanya adalah 

beras, YBUM menjadi cikal bakal BULOG sekarang ini. Oleh karena 

statusnya yang masih berbentuk N.V., maka pada tahun 1959 

pemerintah mengeluarkan ketentuan bahwa semua Perusahaan 

Pelayaran Nasional akan diawasi dan diasuh oleh negara. Setelah 

itu keluarlah peraturan pemerintah No. 108 tahun 1961, sebagai 

lanjutan dan Undang-Undang No. 19 Peraturan Pemerintah 1960, 

yang menyatakan bahwa semua Perusahaan Negara yang 

berusaha dalam bidang niaga melalui jalur laut berada 1 dibawah 

Departemen Perhubungan Laut, Atas dasar inilah N.V. Djakarta 

Lloyd berubah menjadi Perusahaan Negara (P.N.). kemudian pada 

tahun 1974 terjadi lagi perubahan status dari P.N. menjadi P.T. 

(Persero) Djakarta Lloyd. Akte perubahan bentuk perusahaan ini 

didaftar didalam Lembaran Negara No. 75, tanggal 16 September 

1988. Akhirnya pada dasawarsa 1980-an pemerintah membekali 

P.T. Djakarta Lloyd dengan kapal-kapal kontainer dan semi 

kontainer sehingga membuat P.T Djakarta Lloyd ”membesi tuakan” 

semua kapal konvensionalnya. 

Dalam perjalanannya PT. Djakarta Lloyd yang pada awalnya 

mengoperasikan dua buah kapal uap yaitu SS Jakarta Raya dan 

SS Djatinegara terus berkembang hingga saat ini menjadi 

perusahaan pelayaran nasional yang melayani jalur pelayaran 

samudera dan domestik. P.T. Djakarta Lloyd bergerak di bidang 
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kontainerisasi dan merupakan agen dari salah satu Perusahaan 

Pelayaran Samudera yang cukup besar yaitu Maersk Sealand 

(sebuah Perusahaan Pelayaran Samudera yang berasal dari 

Denmark). Jasa yang ditawarkan oleh P.T. Djakarta Lloyd hampir 

sama dengan agen lainnya dengan jalur pelayaran ke seluruh 

dunia, khususnya Benua Eropa sebagai prioritas. 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 

keseluruhan dimiliki oleh Negara PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

memiliki komitmen yang kuat untuk terus maju dan berkembang 

serta mendukung pemerintah dalam mendorong tumbuhnya 

perekonomian nasional. 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) yang mengoperasikan empat 

belas unit kapal milik yang terdiri dari dua unit kapal container type 

Palwo Buwono 1600, tiga unit kapal container type Palwo Buwono 

400 dan sembilan unit kapal type Caraka Jaya Niaga III serta 

didukung dengan para pegawai yang berpengalaman siap 

memberikan pelayanan yang terbaik dan bersaing dengan 

perusahaan pelayaran lainnya baik yang berasal dari luar negeri 

ataupun perusahaan pelayaran nasional lainnya untuk melayani 

kebutuhan. 

Guna memenuhi permintaan pasar PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) menerapkan Standar Kualitas ISO 9000/TQM dan Sistem 

Manajemen Keselamatan. Dalam hal ini, PT. Djakarta Lloyd 

menerima sertifikat ISO 9002 dan SMC 2000. 
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2. Produk dan Layanan 

a. Kegiatan Usaha Pelayaran 

1). Melayani angkutan barang baik yang menggunakan 

container maupun muatan konvensional (general cargo atau 

breakbulk). 

2). Usaha depo container  

b. Kegiatan Usaha Keagenan 

1). Melayani kegiatan keagenan kapal-kapal asing dan kapal-

kapal nasional  

c. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan  

1). PT Dharma Lautan Nusantara, bergerak dalam usaha 

bongkar muat. 

2). PT Daya Laut Utama, bergerak dalam usaha teknis dan 

perawatan kapal. 

3. Visi dan Misi PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 

Visi PT. Djakarta Lloyd adalah menuju kepada perusahan 

pelayaran samudera yang sehat secara operasional dan finansial, 

serta menjadi operator pelayaran yang handal di tingkat nasional, 

regional, dan internasional. 

Misi PT. Djakarta Lloyd adalah melaksanakan dan 

menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi 
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dan pembangunan pada umumnya, dan di bidang angkutan laut 

pada khususnya. Menjadi perusahaan yang kuat dan mampu 

memberikan konstribusi kepada pendapatan negara. 

4. Ruang Lingkup Kegiatan PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang 

Ruang lingkup kegiatan PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang sebagai EMKL antara lain : 

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pelayaran angkutan 

laut, baik pelayaran samudera, feeder dan kegiatan angkutan 

yang menunjang usaha pelayaran samudera dan khususnya 

melayani pengangkutan container. 

b. Menjalankan keagenan kapal-kapal dan perusahaan pelayaran. 

c. Menjalankan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kegiatan 

pokok (pelayaran) berupa charter kapal dan broker kapal. 

Angkutan atau trucking Ware House - Port Of Lading 

1. Fiat Bea Cukai 

PE dan PEB yang telah disetujui oleh pihak bea cukai dicetak  

dan dibawa ke kantor bea cukai kembali untuk di Fiat. 

2. Perijinan Bea Cukai 

Permohonan perijinan ekspor meliputi PEB dan PE berdasarkan 

atas invoice dan packing list yang dikirim dari pihak PT. Djakarta 

Lloyd ke bea cukai. 
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3. Clearance Document 

Pengurusan semua dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan ekspor dikerjakan oleh PT. Djakarta Lloyd sampai 

dengan clearance document sebagai wakil dari eksportir. 

4. Fumigasi 

Fumigasi akan dilakukan atas permintaan eksportir/importir 

dengan perusahaan fumigasi yang telah dipercaya dan ditunjuk 

mereka. Maka setelah stuffing, container akan difumigasi 

terlebih dahulu oleh perusahaan yang ditunjuk sebelum dikirim. 

5. Letak dan Kedudukan PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang 

Letak dan kedudukan perusahaan merupakan salah satu 

faktor pendukung terpenting dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Tempat yang strategis memberi kemudahan bagi perusahaan 

dalam menjalankan aktifitasnya. PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang memilih Jl. Mpu Tantular nomor 23 Semarang 

sebagai tempat proses berlangsungnya semua aktifitas. Pemilihan 

tata letak dan kedudukan PT. Djakarta Lloyd ditentukan dengan 

melihat berbagai aspek diantaranya : 

a. Kedudukan perusahaan terletak ditengah kota yang mudah 

dijangkau. 
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b. Aspek kedekatan dengan pusat pemerintahan, pusat 

perekonomian, pusat perindustrian, dan titik 0 km yang ada di 

wilayah kota Semarang. 

c. Mudah dijangkau masyarakat terutama customer. 

6. Struktur Organisasi PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang menganut 

sistem stuktur organisasi bentuk lini, yaitu suatu bentuk organisasi 

yang didalamnya terdapat garis wewenang yang menghubungkan 

langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan. Mengingat 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang mempunyai sedikit 

pegawai dan tata kerja merupakan hasil perintah yang langsung 

dari pusat. 

 
 

a. Tugas Pokok Cabang 

1). Mewakili dan melindungi perusahaan dalam daerah masing 

masing. 

2). Mewakili dan membantu kantor pusat dalam melayani kapal. 

3). Bertindak sebagai agen dalam melayani kapal-kapal 

keagenan. 

b. Bidang Pemasaran (Marketing) 
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1). Melaksanakan pengisian dan penjualan ruangan kapal, baik 

kapal armada maupun kapal keagenan sesuai dengan space 

allotment yang diberikan oleh kantor pusat untuk kapal 

armada, dan oleh principal dalam hal ini FAD (Foreign 

Agency Department) untuk kapal keagenan. 

2). Melakukan cargo canvassing dalam daerah lingkungannya 

dengan memperhatikan garis-garis petunjuk yang diberikan 

oleh kantor pusat. 

3). Melaksanakan fungsi pemasaran, seperti: 

a). Penelitian dan analisis pasar 

b). Intelejensi informasi pasar 

c). Pengkajian pelanggan 

d). Laporan pemasaran 

4). Memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada pemilik muatan, 

baik pelayanan sebelum penjualan ataupun purnajual. 

c. Bidang Muatan (Traffic) 

1). Atas nama principal/kantor pusat menerima muatan untuk 

dikapalkan. 

2). Melaksanakan booking muatan dan menyampaikan 

laporan pembukuan muatan ke kantor pusat. 
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3). Mempersiapkan loading list dan menyampaikan kepada 

kapal dan usaha bongkar muat. 

4). Mempersiapkan dokumen muatan seperti, mate’s receipt, 

B/L dan manifest. 

5). Menandatangani B/L atas nama principal. 

6). Mempersiapkan PU dari muatan untuk Bea Cukai. 

7). Memonitor, mengawasi dan kalau perlu memberi petunjuk 

atau teguran atas pelaksanaan bongkar atau muat supaya 

dapat dicapai quick dispatch dan proper cargo handling. 

8). Mengadakan tindakan preventif untuk timbulnya 

kerusakan atau kehilangan barang. 

9). Ikut mengatur penyerahan barang kepada consignee 

melalui penukaran B/L dengan DO (biaya) OPP (Ongkos 

Pelabuhan Pemuatan)/OPT (Ongkos Pelabuhan Tujuan), 

sewa gudang dan lain-lain. 

10). Menyelesaikan klaim yang diterima dalam batas-batas 

wewenang yang digariskan oleh kantor pusat. 

d. Bidang Petikemas (Container) 

1). Melaksanakan fungsi local control dan container tracking. 

2). Melaksanakan monitoring container sejak dibongkar sampai 

dimuat kembali yang mencakup pemantauan atas 
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pembongkaran, haulage, stripping, positioning, MT 

container, stuffing dan pemuatan. 

3). Mengawasi dan ikut aktif dalam peningkatan pemanfaatan 

petikemas. 

4). Melaksanakan container inventory untuk daerahnya. 

5). Melaporkan setiap gerakan petikemas sesuai dengan 

petunjuk principal masing-masing. 

e. Bidang Keuangan 

1). Melaksanakan freight collection dan mengadakan 

administrasi freight yang baik sesuai dengan petunjuk kantor 

pusat. 

2). Melaksanakan pembayaran biaya pelabuhan dan biaya 

kapal lainnya atas perintah kantor pusat. 

3). Penerimaan dan pembayaran dilaksanakan sesuai dengan 

inprest fund system 

4). Melaksanakan verifikasi atas nota disbursement yang 

diterima dan menyampaikan nota biaya tersebut ke kantor 

pusat sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh kantor 

pusat. 

5). Menyusun anggaran overhead cabang dan anggaran arus 

kas serta mengatur penyediaan dana dan pembayarannya. 
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6). Menyampaikan laporan biaya overhead ke kantor pusat 

disertai dengan bukti pengeluarannya. Cabang tidak 

menyelenggarakan pembukuan sendiri, semuanya 

dibukukan di kantor pusat. 

7. Budaya Kerja PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 

Dalam budaya kerjanya PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang menekankan pada budaya Profesionalisme, 

Kerja keras dan produktif, Taat Azas Keterbukaan, Taat Azas 

Kebersamaan, Taat Azas Tanggung Jawab, Berlandaskan Iman 

dan Taqwa. 

Dengan menjunjung tinggi kerja sama tim yang baik salah 

satunya dengan ketepatan waktu dan ketelitian tiap anggota tim 

dalam melakukan tugasnya masing-masing. Semua itu tercermin 

dalam jam kerja yang diterapkan PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang yaitu sebagai berikut: 

Tabel : III.1 

Jam kerja PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 
 

 

 

 

 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 09.00-04.00 12.00-13.00 

Selasa 09.00-04.00 12.00-13.00 

Rabu 09.00-04.00 12.00-13.00 

Kamis 09.00-04.00 12.00-13.00 

Jumat 09.00-04.00 12.00-13.00 
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8. Marketing PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 

Pemasaran juga menjadi faktor yang sangat menentukan 

sebab adanya perluasan atau ekspansi daerah pemasaran yang 

lebih banyak, maka perusahaan akan dapat melakukan penjualan 

dengan efektif. Cara marketing yang dilakukan oleh PT. Djakarta 

Lloyd (Persero) Cabang Semarang ada beberapa cara, antara lain 

secara langsung yaitu mendatangi suatu perusahaan ekspor dan 

menjelaskan tentang jenis-jenis alat pengangkut dan kapasitasnya, 

serta perincian harga yang akan ditawarkan kepada calon 

pengguna jasa (shipper), sedangkan secara tidak langsung yaitu 

melalui web-site : www.dlloyd.co.id atau email : smg@dlloyd.co.id 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang. 

 

 

 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Prosedur pengiriman barang ekspor PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang. 

EMKL sebagai wakil eksportir, yaitu EMKL bertindak sebagai 

pemilik barang ekspor dan sepenuhnya bertanggung jawab atas 

pengiriman barang ekspor, beserta pengurusan dokumen-dokumen 

yang diperlukan dalam pelaksanaan ekspor. PT. Djakarta Lloyd 
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(Persero) Cabang Semarang merupakan perusahaan jasa EMKL 

yang telah diberi kuasa sepenuhnya oleh eksportir untuk 

menguruskan barang ekspor milik eksportir semenjak barang telah 

siap di gudang eksportir (shipper) sampai barang ekspor tersebut di 

terima oleh importir ditempat importir (buyer). PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang mempunyai tanggung jawab yang 

lebih besar akan hal tersebut karena eksportir telah memberikan 

kuasa sepenuhnya kepada PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibanya 

sebagai wakil eksportir, PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang selalu berhati-hati dan teliti dalam menjalankan 

tanggungjawabnya, karena semua pengerjaan pengiriman barang 

ekspor dan segala dokumen-dokumen yang diperlukan harus 

dilakukan atau dikerjakan dengan tepat berdasarkan prosedur 

ekspor yang jelas. Prosedur pengiriman barang ekspor yang telah 

dilakukan PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang adalah 

sebagai berikut: 

a. Shipping Instruction 

Barang yang akan diekspor dan siap dikirim sudah 

berada di gudang eksportir, maka eksportir/shipper melakukan 

negosiasi jasa EMKL PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang tentang biaya dan service, setelah deal kemudian 

membuat Shiping Instruction (SI) dikirim kepada PT. Djakarta 

Lloyd (Persero) Cabang Semarang. SI tersebut biasanya dikirim 
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lewat fax oleh shipper kemudian memesan/mem-booking 

angkutan atau trucking. Isi dari Shipping Instruction (SI) antara 

lain sebagai berikut: 

1). Nama Shipping line 

2). Nama dan alamat shipper & consigne  

3). Notify Party yaitu alamat yang dituju setelah barang datang 

4). Pelabuhan muat (port of loading) 

5). Negara tujuan (Destination) 

6). Description of Good (nama barang) 

7). Kapal Feeder/Mother Vessel 

8). Status container (LCL/FCL) 

9). Pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar 

10).Alamat, Tanggal dan hari stuffing 

 

b. Delivery Order 

Shipping Instruction (SI) dari shipper yang telah diterima 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang segera 

diteruskan ke pihak shipping line yang telah ditunjuk shipper 

untuk booking space (ruang kapal). Kemudian pihak pelayaran 

segera menindak lanjuti shipping instruction dari PT. Djakarta 
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Lloyd (Persero) Cabang Semarang apabila telah mendapat 

(space) kapal, maka pihak pelayaran (shipping line) segera 

menerbitkan delivery order (D/O) dan dikirim atau difax kembali 

ke pihak PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang. 

Delivery order selanjutnya dibawa oleh pihak PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang ke depo container untuk 

mengambil container dan Delivery Order juga digunakan untuk 

pengambilan seal di shipping line. Isi dari Delivery order adalah 

sebagai berikut: 

1). Nama dan alamat shipper (eksportir) & consignee (importir) 

2). Notify Party yaitu alamat yang dituju setelah barang datang 

3). Pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar 

4). Description lengkap tentang barang, nama & beratnya 

5). Container & Nomor seal 

6). Kapal yang dipakai untuk mengangkut barang dan nomor 

vessel (voyage). 

c. Stuffing & Fumigasi 

Stuffing yaitu memasukan barang ekspor yang sudah di-

packing kedalaman container. Stuffing dilakukan pada hari yang 

telah ditentukan dan dilaksanakan di gudang atau tempat yang 

telah ditentukan oleh shipper. 
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Setelah stuffing selesai maka container disegel dan di 

seal. Akan tetapi jika diperlukan container tersebut akan di 

fumigasi (pemberian suatu jenis zat kimia dengan takaran 

tertentu terhadap barang ekspor untuk menghindari kerusahan 

yang diakibatkan oleh hama perusak selama dalam 

pengangkutan, biasanya untuk barang yang terbuat dari kayu) 

terlebih dahulu sebelum disegel dan diseal tergantung 

permintaan shipper. 

 

d. Invoice & Packing List 

Dari hasil stuffing tersebut pihak shipper membuat 

dokumen Invoice dan Packing List yang kemudian dikirim ke PT. 

Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang untuk mengurusi 

dokumen-dokumen selanjutnya yang dibutuhkan. Adapula 

beberapa shipper yang memberi kuasa kepada PT. Djakarta 

Lloyd (Persero) Cabang Semarang untuk membuat dokumen 

Invoice dan Packing List dengan mengirimkan proforma invoice 

dan packing list untuk dibuat dokumen Commercial Invoice dan 

Packing List. Isi dari invoice adalah sebagai berikut: 

1). Nama dan alamat shipper (eksportir) 

2). Nama dan alamat consigne (importir) 

3). Pelabuhan tujuan 

4). Container dan nomor seal 
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5). Description lengkap tentang barang Quantity, Unit price & 

Amount 

Isi dari packing list adalah sebagai berikut : 

1). Nama dan alamat shipper (eksportir) 

2). Nama dan alamat consigne (importir) 

3). Pelabuhan tujuan 

4). Container dan nomor seal 

5). Description lengkap tentang barang Quantity, Gross weight  

& Nett weight 

 

e. Persetujuan Ekspor (PE) & Pemberitahuan Ekspor Barang 

(PEB) 

Dari dokumen invoice dan packing list yang sudah  pasti 

tersebut digunakan oleh PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang untuk pengurusan dokumen PE dan PEB ke bea dan 

cukai melalui sistem EDI (Electronic Data Interchange). Apabila 

pihak bea dan cukai telah menyetujui ekspor yang dilakukan 

oleh pihak yang memberikan tanggung jawab (shipper) kepada 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang maka pihak 

bea dan cukai segera menerbitkan dokumen PE dan PEB yang 

kemudian dikirim ke PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 
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Semarang. Isi dari Persetujuan Ekspor (PE) dan Pemberitahuan 

Ekspor Barang (PEB) adalah sebagai berikut: 

1). NPWP (Identitas), Nama dan alamat eksportir & importir 

2). Identitas PPJK 

3). Nama sarana pengangkut 

4). Nama dan alamat pelabuhan tujuan 

5). Nomor dan tanggal Invoice 

6). Propinsi asal barang 

7). Cara penyerahan barang 

8). Container & ukuran container 

9). Berat barang 

10).Jenis barang yang diekspor & Nomor Harmony System (HS) 

 

 

 

f. Fiat Bea Cukai 

Fiat ekspor bea cukai pelabuhan yang berupa cap dan 

tanda tangan pihak hanggar atau bea cukai yang berwenang. 
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Apabila tidak mendapatkan fiat ekspor ini maka barang tidak 

bisa dimuat diatas kapal. 

 

g. Bill Of lading 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 

menerima hasil stuffing report dari shipper yang berupa invoice 

dan packing list. Dengan menggunakan dokumen Shipping 

Instruction, invoice, packing list, dan PEB maka pihak PT. 

Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang akan meneruskan 

dengan menerbitkan B/L. Isi dari Bill Of Lading adalah sebagai 

berikut: 

1). Nama dan alamat shipper (eksportir) 

2). Nama dan alamat consigne (importir) 

3). Notify Party  

4). Ocean vessel dan voyage number 

5). Port of loading & port of dischange 

6). Description lengkap tentang barang, nama barang, & 

beratnya 

7). Nomor container & Nomor seal 

8). Type of service 
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h. Certificate of fumigation 

Hasil stuffing report berupa invoice dan packing list yang 

digunakan PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 

untuk pembuatan stuffing report fumigation dan difax ke 

perusahaan fumigasi untuk pembuatan draft fumigation. 

Setelah draft fumigasi sudah sesuai, maka pihak fumigasi 

segera menerbitkan certificate of fumigasi dan dikirim ke PT. 

Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang. Isi dari sertificate 

of fumigation adalah sebagai berikut : 

1). Nama dan alamat shipper dan consigne 

2). Notify party 

3). Kapasitas container (20’, 40’,40’HC,45’) 

4). Nomor countainer dan nomor seal 

5). Description lengkap tentang barang, nama barang,& 

beratnya 

6). Destination 

 

 

i. Certificate Of Origin 

Setelah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam 

ekspor telah selesai, maka dokumen yang dibutuhkan paling 
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akhir adalah Certificate of origin (COO) atau Surat Keterangan 

Asal (SKA). Dokumen COO dapat diperoleh di kantor 

Disperindag dimana asal barang atau shipper. Dalam 

pembuatan dokumen COO harus diisi berdasarkan hasil invoice, 

packing list, dan bill of lading. 

Pengajuan Certificate Of Origin (COO) di kantor 

Depperindag disertai dengan dokumen-dokumen ekspor seperti 

formulir permohonan Surat Keterangan Asal (SKA) form A yang 

disertai materai, Persetujuan Ekspor (PE), Permberitahuan 

Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing list, Bill Of Lading (B/L), 

dan struktur biaya per unit (khusus form A). 

 

j. Penyerahan dokumen ke Shipper 

Setelah semua dokumen selesai, maka pihak PT. 

Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang segera 

menyerahkan dokumen-dokumen ekspor antara lain : Invoice, 

Packing List, Bill Of Lading (B/L), Certificate Of Origin (COO), 

Persetujuan Ekspor (PE), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), 

dan Certificate Of Fumigation kepada shipper di sertai tagihan 

biaya yang harus dibayar shipper kepada PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang. 

Sedangkan untuk pengiriman barang ekspor LCL (Less 

than Container Load), PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang sebagai consolidator yaitu menyatukan barang 
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ekspor dari beberapa eksportir tertentu baik itu dengan LCL 

atau FCL ketentuan tertentu dalam satu peti kemas yang telah 

ditentukan, beserta mengurus dokumen-dokumennya yang 

meliputi: 

1) Invoice dan Packing List 

Bagi masing-masing eksportir dimaksud untuk pengurusan 

perijinan ke bea cukai. 

2) PEB dan PE 

Bagi masing-masing barang ekspor untuk ijin ekspor. 

3) Bill Of Lading / House Bill Of Lading 

Bagi masing-masing barang untuk bukti pengiriman dan 

pelunasan pembayaran bagi eksportir, sedangkan bagi 

importir untuk pengambilan barang di pelabuhan. 

Jika barang ekspor tersebut memiliki tujuan yang berbeda 

barang tersebut akan dipecah/dibongkar sesuai dengan tujuan 

masing-masing barang, pembongkaran dilakukan di Singapura 

karena PT. Djakarta Lloyd mempunyai agen sendiri untuk 

menangani kegiatan tersebut. Setelah barang ekspor dimuat dan 

sampai ke tempat tujuan masing-masing, maka segala resiko telah 

menjadi tanggung jawab importir masing-masing barang. 

Bagan Prosedur Ekspor dikutip dari buku Transaksi Ekspor-Impor 
dan Tatalaksana Kepabeanan (Sudijono dan Sarjiyanto, 2008). 
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2. Hambatan yang timbul dan dihadapi dalam prosedur 

pengiriman barang ekspor PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang 

PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang dalam 

melaksanakan prosedur pengiriman barang ekspor, menghadapi 

beberapa hambatan yang timbul baik teknis maupun non teknis. 

Hambatan yang dihadapi oleh PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang yang berpengaruh dalam proses pengiriman barang 

ekspor antara lain: 

a. Hambatan teknis yaitu telah diterapkanya Sistem EDI 

(Electronic Data Interchage) 

Dengan adanya Sistem EDI, maka dalam proses 

pengurusan dokumen PE maupun PEB waktunya relatif lebih 

efisien karena dapat dilakukan secara on-line ke bea cukai. 

Invoice dan Packing List yang sudah masuk ke kantor bea cukai 

secara on-line, membuat pihak bea cukai mempercepat 

menerbitkan PEB beserta besarnya pajak ekspor. 

Akan tetapi jika data dokumen-dokumen secara on-line 

tersebut tidak relevan atau tidak sesuai maka akan 

dikembalikan atau tidak disetujui oleh pihak Bea Cukai, maka 

PEB beserta pajak ekspor belum dapat diterbitkan hal itu akan 

mengakibatkan keterlambatan dalam pengurusan dokumen dan 

harus dibuat nota pembetulan disamping itu apabila windows 
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komputer mengalami masalah dan mengakibatkan software ini 

rusak PT. EDI tidak akan bertanggung jawab dan harus dibawa 

lagi ke Bea Cukai untuk di instal lagi ke PT. EDI, selain itu juga 

kurangnya informasi dari PT. EDI terutama pada saat proses 

perbaikan sistem EDI ini, karena dapat menghambat jaringan 

on-line.  

Cara menghadapi hambatan tersebut adalah dengan 

melakukan pengurusan dokumen ekspor secara teliti, efektif, 

dan efisien agar dokumen-dokumen ekspor seperti invoice dan 

packing list sudah berada dibea cukai sesuai waktu yang telah 

ditetapkan dan tidak mengalami keterlambatan, dalam pengisian 

dokumen PEB beserta pajak ekspor (PE) tanggal pengapalan 

diajukan 2 atau 3 hari untuk cadangan nota pembetulan, jikalau 

dalam pengisian dokumen ada yang salah maka jeda waktu 

pengajuan tanggal pengapalan digunakan untuk pengurusan 

nota pembetulan, karena nota pembetulan hanya boleh 

dilakukan satu kali, sedangkan untuk menjaga windows 

komputer atau software PEB adalah dengan meng-update anti 

virus yang dipakai dalam komputer tersebut. 

 

b. Hambatan non teknis yaitu transportasi (trucking) karena 

kecelakaan atau mesin rusak. 

Dapat dipahami bahwa pihak eksportir (shipper) tidak 

mau tahu jasa transportasi (trucking) yang dipakai PT. Djakarta 
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Lloyd (Persero) Cabang Semarang, tetapi yang eksportir ketahui 

adalah PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang sebagai 

wakil dari eksportir untuk mengurus segala tranportasi 

pengiriman barang tersebut, sehingga dapat dipastikan 

komplain akan ditujukan kepada PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang jika terjadi masalah pada alat transportasi 

(trucking). Hal ini akan membuat barang terlambat untuk 

distuffing maupun sampai di pelabuhan muat. Kemungkinan 

kerusakan alat transportasi bisa disebabkan karena kurang 

layaknya jalan yang dilewati untuk mencapai ketempat stuffing 

maupun faktor semakin berkurangnya umur ekonomis 

transportasi. 

Untuk mengatasi hambatan tersebut PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang hendaknya menjalin kerjasama 

dengan jasa transportasi yang lebih baik, karena masalah yang 

dihadapi adalah kontainer yang pemindahanya harus 

menggunakan alat khusus. Bisa dibayangkan jika kontainer 

dalam keadaan breakbulk atau sudah di stuffing.  
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BAB IV 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di PT. Djakarta 

Lloyd (Persero) Cabang Semarang maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Prosedur pengiriman barang ekspor PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang. 

a. Mendapatkan fax SI (Shipping Instruction) dari shipper. SI 

(Shipping Instruction) digunakan PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang untuk booking space (ruang kapal). 

b. Shipping Line segera menerbitkan Delivery Oder (D/O). Delivery 

Oder (D/O) digunakan untuk mengambil kontainer di Depo 

kontainer semarang. 

c. Kontainer sampai di gudang shipper dilakukan  proses stuffing 

dan fumigasi jika diperlukan. 

d. Dibuat dokumen invoice dan packing list dikirim PT. Djakarta 

Lloyd (Persero) Cabang Semarang. 
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e. Dari dokumen invoice dan packing list yang sudah pasti, 

digunakan PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang 

untuk pengurusan dokumen Persetujuan Ekspor (PE) dan 

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bea Cukai dengan 

sistem EDI di bagian EMKL  

f. Fiat ekspor bea cukai pelabuhan untuk persetujuan muat. 

g. Dari dokumen invoice dan packing list yang sudah pasti, 

digunakan PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang juga 

untuk pembuatan dokumen Bill of Lading (B/L). 

h. Dari dokumen invoice dan packing list yang sudah pasti, 

digunakan PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang juga 

untuk pembuatan certificate of fumigation jika diperlukan. 

i. Pembuatan Certificate Of Origin (COO) di Disperindag. 

j. Setelah semua dokumen selesai, maka PT. Djakarta Lloyd 

(Persero) Cabang Semarang segera menyerahkan dokumen 

ekspor kepada pihak shipper disertai tagihan yang harus 

dibayar shipper kepada PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang. 

2. Permasalahan yang timbul dan masih dihadapi dalam prosedur 

pengiriman barang ekspor PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang 

 

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



 91 

a. Diterapkanya Sistem EDI (Electronic Data Interchage) 

1). Data yang tidak sesuai harus dibuat nota pembetulan 

dengan satu kali kesempatan. 

2). Windows atau Software rusak PT. EDI tidak akan 

bertanggung jawab. 

3). Kurangnya informasi dari PT. EDI saat proses perbaikan 

sistem. 

b. Hambatan transportasi (trucking) karena kecelakaan atau mesin 

rusak yang dialami alat transportasi (truck chassis), karena 

yang eksportir (shipper) ketahui adalah proses tersebut 

merupakan tanggung jawab dari PT. Djakarta Lloyd (Persero) 

Cabang Semarang. 

 

B. Saran 

Melihat keseluruhan hasil penelitian, maka penulis dapat 

memberikan saran-saran kepada PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang 

Semarang yang mungkin dapat bermanfaat adalah sebagi berikut: 

1. Agar meningkatkan kecepatan dalam pemrosesan dokumen 

ekspor dan ketepatan dalam pengiriman barang sampai tujuan, 

dapat dilakukan dengan membeli dan menggunakan windows asli 

agar lebih aman, menambah spesifikasi komputer yang ada dan 
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menggunakan provider internet yang cepat, agar proses penerbitan 

dokumen ekspor dapat terealisasi dengan cepat. 

2. Harus lebih teliti dalam pengerjaan semua dokumen-dokumen 

ekspor sebelum dikirim ke bea cukai seperti telah diatur dalam 

sistem EDI, misalnya dengan mengecek kembali invoice dan 

packing list yang di fax dari eksportir mungkin karena tulisan atau 

jenis barang yang berkaitan dengan nomor HS, kemudian dalam 

mengatasi hambatan transportasi hendaknya memilih manajemen 

perusahaan truk yang menerapkan servis truck chassis berkala. 

Hendakanya PT. Djakarta Lloyd (Persero) Cabang Semarang tidak 

hanya memeriksa kelayakan kontainer saja tetapi juga harus 

memeriksa kelayakan truck chassis yang digunakan, yaitu dengan 

meminta bukti kelayakan truk yang digunakan dari perusahaan 

truk. 

3. Disarankan untuk mengoptimalkan fungsi website sebagai media 

promosi kepada shipper, dengan desain yang lebih menarik dan 

akses yang cepat untuk menyediakan informasi yang di perlukan 

oleh customer. Karena website yang ada sekarang kurang begitu 

menarik dan kurang memberikan informasi, sebagian besar hanya 

berisi profil perusahaan, seharusnya website dijadikan media 

informasi bagi eksportir/importir pemula (beginner). 
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