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MOTTO
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( Agama ) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 

meneguhkan kedudukanmu.” ( Q.S. Muhammad : 7 )

3. Jadikan kemarin sebagai pengalaman, hari ini sebagai usaha 

dan esok sebagai harapan dan cita – cita.                  ( Yunita 

Rochfitri Putri )
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ABSTRACT

PROCEDURE AND EXPORT DOCUMENT SHIPPING
(The Case Study of PT. Speed Prascaya Indonesia)

YUNITA ROCHFITRI PUTRI
F 3102055

The objective of the research is to find out the shipping export procedure of 
PT Speed Pracaya Indonesia and needed documents in export implementation of 
shipping.

The method used in the research is apprentice practice during 1 month at PT. 
Speed Pracaya Indoenesia. The data are primary and secondary data. The collecting 
data is by using interview, literary study, and collecting company document.

The research is conducted to study the document which is needed in shipping 
export, shipping export procedure of company and admission filling procedure of 
document export, such as invoice, packing, list, Pemberitahuan Ekspor Barang
(goods export notification) (PEB) and Letter of Credit (L/C).

Conclusion. Based on the export preparation, shipping, and document 
negotiation, the export procedure conducted by PT. Speed Pracaya Indonesia has 
been operating finely. The company always uses insurance service to guarantee the 
good safety and to keep the company quality.

Suggestion. The company should be more impetuous in improving the 
company quality so that the company keeps exist in facing the emulation between 
similar company which more and more standing in this globalization era.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dunia menghadapi Liberalisasi perdagangan global, yang 

ditandai dengan diratifikasinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995, sehingga 

dunia mengalamai liberalisasi sepenuhnya pada tahun 2020. Di kawasan Asia 

Pasifik (APEC) Liberalisme akan berlaku pada tahun 2010, dan di kawasan Asia 

Tenggara (AFTA) diberlakukan tahun 2003. Implikasi bagi Indonesia, liberalisasi 

tersebut merupakan peluang besar untuk semakin meningkatkan ekspor barang. 

Yaitu pelaksanaan perdagangan lintas negara atau perdagangan barang melewati 

batas suatu negara. Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya “Perdagangan 

Internasional” semacam ini antara lain :

1. Bisa mendorong sutau negara tersebut untuk lebih memacu ekspor keluar 

negeri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

nasional negara.

2. Transaksi ekspor juga penting artinya dalam hal penambahan devisa.

3. Perdagangan Internasional bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau 

mengurangi tingkat pengangguran.

Sampai saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang 

telah mampu mengelola perusahaannya secara profesional, sehingga mereka 

dapat menjual barang-barangnya tersebut keluar negeri dengan mengekspor 

sendiri atau juga menggunakan jasa dari perusahaan lain seperti FREIGHT 

1
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FORWARDING atau EMKL (Expedition Muatan Kapal Laut). Perusahaan jasa 

seperti ini juga banyak didirikan di negara kita.

Perdagangan ekspor tentu berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Di 

dalam perdagangan ekspor, pengurusan dan penyelesaian dokumen ekspor 

merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena sesungguhnya di dalam 

perdagangan ekspor, pihak–pihak yang terkait seperti Kantor  Bea Cukai, 

Perusahaan Pelayanan, Kantor Deperindag dan lain-lain seperti Bank, semuanya 

hanya berurusan dengan dokumen, tidak secara fisik dengan barang atau produk 

yang di ekspor.

Dapat dikatakan bahwa dalam perdagangan ekspor, khususnya untuk 

yang memakai pembayaran menggunakan L/C (Letter of credit). Eksportir bukan 

menjual barang secara langsung melainkan memberikan dokumen lengkap sesuai 

permintaan atau perintah dari L/C kepada suatu bank yang ditunjuk, jadi tidak 

sembarangan bank, karena pentingnya dokumen-dokumen tersebut Advising atau 

Negotioting Bank tidak akan mencairkan atau menguangkan L/C kepada 

eksportir sebelum Eksportir tersebut telah melengkapi semua dokumen-dokumen 

ekspor yang telah disyaratkan atau diminta di dalam suatu L/C nya. Bahkan bila 

dokumen tersebut telah dipenuhi oleh Eksportir, Negotioting Bank belum tentu 

akan langsung mencairkan L/C nya.

Sebelum meneliti dengan ketat kebenaran dan kelengkapan data-data 

yang diisikan di dalam dokumen tersebut. Bila terjadi kesalahan pengisisan atau 

discreponcies, tentunya pencairan L/C akan tertunda bahkan kepada eksportir 

akan dikenai biaya tambahan / denda.
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Jadi pengisian dan pengurusan dokumen ekspor secara benar sangat 

penting bagi kelancaran eksportir di dalam menegosiasikan atau mencairkan L/C 

di negotioting banknya. Selain itu, di luar ketentuan syarat yang ditentukan di 

dalam L/C, eksportir juga harus melengkapi dokumen-dokumen ekspornya yang 

diwajibkan oleh pemerintah, seperti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang 

(PEB). Jika tidak, tentu barang tersebut tidak akan difiat muat oleh pihak Bea 

Cukai, sehingga barang tidak dapat dikapalkan atau dikirim ke Importir.

Pengiriman dokumen yang tidak tepat atau pengisian dokumen secara 

salah akan menghambat tahapan yang lain, misalnya saja Importir tidak dapat 

mengambil barangnya di pelabuhan tujuan. Hal ini bukan hanya dapat 

menimbulkan biaya tambahan/denda, akan tetapi juga dapat mengurangi 

kepercayaan para Importir. Eksportir merasa seringkali di dalam pengurusan 

dokumen terlau rumit dan memakan begitu banyak waktu. Akan tetapi pada 

prakteknya, eksportir dapat menggunakan jasa Forwarding Agent atau EMKL 

yang berada di Surakarta yang telah melakukan pengurusan dokumen dan 

transportasi ekspor dari berbagai perusahaan. Berdasarkan kondisi umum di 

indonesia, transportasi ekspor dapat dilakukan melalui laut dan udara. 

Transportasi laut biasa menggunakan dokumen Bill of Lading sedangkan 

transportasi udara menggunakan dokumen Air Way Bill. PT Speed Pracaya 

Indonesia adalah salah satu perusahaan jasa EMKL yang berada di Surakarta 

yang telah melakukan pengurusan dokumen dan transportasi ekspor dari berbagai 

perusahaan. 
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Walaupun dalam pengurusan dokumen dan pengiriman barang, Eksportir 

menggunakan jasa EMKL, akan tetapi Eksportirpun harus bisa mengenali 

dokumen-dokumen yang digunakan.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari 

penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang Prosedur dan 

Dokumen Ekspor Via Laut, untuk membantu Eksportir dalam pengurusan 

dokumen-dokumen ekspor dan pengurusan tranportasi ekspor, sehingga dalam 

penulisan penelitian, penulis mengambil judul “ PROSEDUR DAN DOKUMEN 

EKSPOR VIA LAUT” (Studi Kasus pada PT SPEED PRACAYA 

INDONESIA).

B. Perumusan Masalah

1. Apakah ada permasalahan dalam pengurusan dokumen ekspor Via Laut pada 

PT. Speed Pracaya Indonesia ?

2. Bagaimana prosedur ekspor via laut yang dilakukan PT. Speed Pracaya 

Indonesia ?

3. Bagaimana tata cara pengisian dokumen-dokumen Ekspor Via Laut PT. 

Speed Pracaya Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dokumen-dokumen penunjang pelaksanaan ekspor dan 

permasalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang dilakukan PT 

Speed Pracaya Indonesia.
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2. Untuk mengetahui prosedur ekspor via laut yang dilakukan PT. Speed 

Pracaya Indonesia.

3. Untuk mengetahui tata cara pengisisan dokumen-dokumen Ekspor Via Laut 

PT Speed Pracaya Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis 

Melalui program magang kerja yang diselenggarakan program D3 

Bisnis Internasional ini penulis berharap dapat memahami secara baik tentang 

cara pembuatan dokumen Ekspor Via Laut, serta untuk memenuhi 

persyaratan guna mencapai gelar ahli madya.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan mengenai hal – hal yang berhubungan dengan 

aktivitas ekspor yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi 

perusahaan.

3. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Lainnya

Merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi khususnya bagi 

mahasiswa jurusan Bisnis Internasional yang sedang menyusun Tugas Akhir 

dengan pokok permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian.

1. Obyek Penelitan

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah PT Speed Pracaya 

Indonesia yang berlokasi di Solo. Alasan yang penulis pertimbangkan 
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melakukan penelitian di perusahaan ini adalah adanya relevansi antara 

permasalahan yang ada pada PT Speed Pracaya Indonesia sebagai judul 

penelitian yang penulis ambil.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah studi 

kasus, menurut Djarwanto Ps (2000: 25), Studi Kasus adalah metode dalam 

pengumpulan data primer dimana kasus dapat berbentuk satu individu, satu 

golongan yang dianggap sebagai satu satuan di dalam penelitian yang 

bersangkutan dan setelah kasus dipilih maka penelitian dipusatkan hanya 

pada kasus tersebut dengan penelitian mendalam dan mencakup segala sapek 

kasus tersebut.

3. Jenis dan Alat Pengumpul Data

a. Jenis Data

1) Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini 

diperoleh dengan cara wawancara langsung pada PT. Speed Pracaya 

Indonesia.

2) Data sekunder

Yaitu data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian. Data ini penulis peroleh dari buku 

maupun sumber bacaan lain.
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b. Metode Pengumpulan Data 

1) Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab secara langsung atau tidak langsung yang 

dilaksanakan dengan tatap muka dengan pihak perusahaan PT. Speed 

Pracaya Indonesia.

2) Studi pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari 

buku/referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

                   3)  Program Magang Kerja 

 Teknik pengumpulan data dengan cara mengambil data yang 

ada pada perusahaan pada saat mengikuti program magang kerja yang 

diadakan oleh fakultas ekonomi.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang dan jasa kepada pembeli yang 

berdomisili di negara lain (Madura 2001: 441).

Ekspor adalah menjual barang-barang kepada konsumen di luar negeri 

atau ke luar batas negara kita (Amir MS 1990: 19).

Ekspor adalah perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam ke 

pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku (Berry 

Punan 1995: 1).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan ekspor adalah perdagangan atau penjualan barang dan 

jasa melalui pabean kepada konsumen yang berada di luar negeri atau keluar 

batas negara kita dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B. Tahap-tahap Pelaksanaan Ekspor

1. Pernyataan Minat Calon Buyer

Dalam hubungan calon buyer dengan Importir seharusnya Importir 

yang harus aktif mencari calon buyer dan begitu pula dalam hubungan 

dengan Importir dengan Eksportir (Suplier), maka Eksportir yang harus 

menjalankan peranan aktif. Bila seorang eksportir berhasil dalam 

memperkenalkan komoditi yang ditanganinya pada seorang calon buyer, 
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maka sebaiknya calon buyer diminta menyatakan secara tertulis kepada 

Importir mengenai minatnya untuk memesan barang yang dibutuhkannya, 

baik mengenai jenis, kuantum, harga yang diinginkan dan waktu penyerahan 

serta keterangan lain yang diperlukan untuk memudahkan Importir 

mencarikan komoditi yang dimaksud di pasaran Internasional. Surat 

Pernyataan Minat (Letter of  Indent) ini merupakan data yang sangat berguna 

bagi Importir dalam menentukan arah kegiatan dagangnya lebih lanjut.

2. Mencari Informasi Sumber Barang

Bila Importir sudah mengetahui komoditi yang diinginkan oleh calon 

buyer maupun kebutuhan pasar pada umumnya, maka dapat disusun rencana 

ekspor untuk komoditi yang bersangkutan. Tugas selanjutnya adalah 

menghubungi pensuplai atau eksportir yang kiranya dapat mensuplai barang 

tersebut. 

3. Permintaan Harga dari Pensuplai

Bilamana nama dan alamat pensuplai ini sudah diperoleh, maka 

selanjutnya mengadakan kontak atau korespondensi dengan mereka untuk 

menyampaikan “ Permintaan Harga” atau “Inguiry for a Quotation“. Oleh 

karena pembeli dan penjual dalam jarak yang berjauhan, maka sebagai 

penghubung (komunikasi) biasanya dipergunakan pertukaran surat-menyurat.
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4. Penawaran Harga dari Pensuplai

Setelah eksportir menerima “Permintaan Harga” dari Importir, maka 

Eksportir biasanya memenuhi permintaan itu dengan mengirimkan 

penawaran (offer). Penawaran atau offer ini bermacam-macam antara lain :

a. “Fee Offer”, yaitu penjual hanya mencantumkan catatan harga barang 

yang sifatnya tidak mengikat.

b. “Firm Offer”, yaitu penjual menentukan harga barang dan syarat-syarat 

lainnya untuk suatu jangka waktu tertentu. Pihak pembeli dapat 

mengambil keputusan yang mengikat dalam jangka waktu itu, dalam arti 

kata untuk menerima penawaran itu serta syarat-syarat yang telah 

disebutkan.

Kemudian Importir memberitahukan kepada Eksportir akan persetujuannya. 

Persetujuan Importir atas suatu penawaran (Offer) itu disebut sebagai 

“Acceptonce”.

Dengan adanya penawaran yang disetujui oleh calon pembeli, maka 

dari sudut hukum sudah terjadi transaksi “Jual Beli” atau “Contract of Sale/ 

Agreement to Sale.” Bila pembeli tidak dapat menyetujui seluruh syarat 

dalam penawaran (Firm offer) tersebut maka pembeli dapat mengajukan usul-

usul perubahan yang dinginkan. Permintaan perubahan dari calon pembeli 

atas suatu Firm offer disebut “ Counter offer”. Dalam hal calon penjual dapat 

bersedia memperbaharui Firm offernya.
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5. Kontrak dengan calon buyer

Berdasarkan penawaran dari Eksportir yang biasanya mencantumkan 

harga CIF (Cost, Insurance and Freigth), dapatlah dihitung secara lebih tepat 

bea masuk, sewa gedung, biaya inklaring dan biaya pelabuhan serta biaya 

bank. Selain itu dapat pula diperkirakan waktu kedatangan kapal. 

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disusun kontrak dengan calon buyer 

secara lebih tepat.

Dalam menyusun kontrak ini harus ditegaskan tentang tanggungjawab 

atas resiko keterlambatan pengapalan, resiko perbedaan mutu, resiko 

kenaikan ongkos angkut, resiko perubahan bea masuk dan akibat lain karena 

perubahan peraturan pemerintah, serta harus jelas pula diatur tanggungjawab 

masing-masing pihak, serta jaminan pembayarannya.

6. Penempatan Pesanan

Setelah Importir menerima penawaran dari Eksportir, maka Importir 

berkewajiban mempelajari tiap-tiap penawaran itu dengan seksama baik 

mengenai mutu, harga, waktu penyerahan, serta syarat pembayaran yang 

diajukan Eksportir.

Bila penawaran dari Eksportir dapat disetujui dan diterima oleh calon 

buyer, maka Importir membuat “Surat Pesanan” atau “Order Pembelian 

(Purchasing Order)” ke luar negeri.
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7. Kontrak Ekspor

Suatu pesanan (Order Sheet) diisi oleh Importir dan dialamatkan 

kepada Eksportir. Surat pesanan itu harus diisi sesuai dengan keterangan dan 

data yang terdapat dalam Surat Penawaran (Offer) yang dikirimkan oleh 

Eksportir sebelumnya. Selain itu harus dilengkapi pula dengan persyaratan 

yang ditetapkan pemerintah dalam bidang impor.

Setelah surat pesanan diisi, maka surat pesanan itu ditandatangani 

oleh Importir sebelum dikirim kepada Eksportir. Biasanya dalam surat 

pesanan itu dicantumkan juga permintaan dari Importir kepada Eksportir atas 

surat pesanan itu diatas copy dari surat pesanan tersebut dan mengembalikan 

copy yang sudah ditandatangani itu kepada Importir. Copy surat pesanan 

yang ditandatangani oleh Importir dan Eksportir. Namun demikian ada 

kalanya setelah Eksportir menerima surat pesanan, maka berdasarkan surat 

pesanan itu Eksportir mengirimkan konfirmasi atas pesanan tersebut kepada 

Importir dalam bentuk Sales Contract yang perlu pula ditandatangani oleh 

Importir dan mengembalikan copy-nya kepada Importir.

8. Pembukaan L/C

Kontrak dalam bentuk surat pesanan diakseptasi oleh Eksportir 

maupun dalam bentuk Sales Contract yang ditandatangani Eksportir dan 

Importir. Secara hukum merupakan landasan utama atas terjadinya suatu 

transaksi. Karena itu kontrak yang sudah disetujui kedua belah pihak dan 

akan menjadi pedoman pokok dalam pelaksanaan transaksi selanjutnya.
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Sebagai pelaksanaan dari suatu Sales Contract, maka pihak Importir 

berkewajiban menyediakan dana untuk melunasi barang yang dipesan dan 

dalam bentuk yang disepakati. Syarat pembayaran yang biasa digunakan 

adalah dengan pembukaan Letter of Credit.

Di lain pihak kewajiban pokok Eksportir adalah menyiapkan 

pengapalan barang, segera setelah Eksportir menerima Letter of Credit yang 

dijanjikan oleh Importir. Letter of Credit yang akan dibuka oleh Importir 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Harus memenuhi dan sesuai dengan syarat yang dicantumkan dalam Sales 

Contract.

b. Harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan umum yang ditetapkan 

oleh Bank Devisa.

c. Harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan umum kamar dagang 

Internasional sebagaimana dicantumkan dalam “The Uniform Customs 

and Practise Documentary Credits”, yang berlaku pada saat L/C itu 

dibuka.

9. Persiapan Pengeksporan

Setelah menerima surat pesanan, Sales Contract dan L/C dari 

Importir, maka Eksportir berkewajiban melaksanakan pengapalan barang 

yang dipesan, menyiapkan Shipping Documents (Dokumen Pengapalan) dan 

menegosiasikan (meng-uangkan ) dokumen pengapalan dengan bank yang 

bersangkutan.



14

10. Pengapalan

Setelah barang siap untuk ekspor, maka eksportir menyerahkan 

barang itu kepada Forwarding Agent atau langsung pada Maskapai Pelayaran 

untuk dikirim selanjutnya ke pelabuhan tujuan yang dimaksud dalam surat 

pesanan dan L/C, kemudian menyelesaikan Custom Clearance untuk barang 

ekspor. Dari Maskapai Pelayaran, Eksportir menerima konosemen atau Bill of 

Lading atau Bill of lading for Combined Transport dari barang-barang yang 

diangkut dengan aneka wahana, dengan memakai satu konosemen sesuai 

ketentuan The Uniform Rules for A Combined Transport Document.

11. Negosiasi Dokumen

Setelah barang dikapalkan dan Eksportir telah menerima konosemen 

(Bill of Lading) dari Maskapai Pelayaran atau Freight Forwader, maka 

Eksportir mengurus penerimaan pembayaran dari bank yang dikuasakan 

Importir untuk menegosiasikan dokumen pengapalan. Dokumen pengapalan 

tidak hanya terdiri dari konosemen atau Bill of Lading saja, tetapi terdiri dari 

semua dokumen yang disebutkan dalam L/C.

Bank meneliti dengan seksama setiap dokumen yang diajukan untuk 

memastikan bahwa setiap dokumen itu telah sesuai dengan apa yang disebut 

di dalam L/C bersangkutan. Setelah yakin bahwa dokumen yang diajukan 

sesuai dengan dokumen yang disyaratkan dalam L/C, maka Bank membayar 

kepada Eksportir sejumlah uang yang ditagih sesuai dengan ketentuan L/C.
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12. Penerusan Dokumen

Bank bersedia melakukan pelunasan atas barang walau dengan 

imbalan hanya Dokumen Pengapalan disebabkan karena :

a. Bank telah diberi wewenang oleh Importir untuk melunasi pembayaran 

sesuai ketentuan L/C.

b. Selain Dokumen Pengapalan terdapat dokumen yang mempunyai 

kedudukan sebagai “Dokumen of Title” atau dokumen yang mewakili atau 

memberi Hak Pemilikan atas barang yang disebut dalam dokumen 

tersebut. Dokumen yang dimaksud adalah konosemen atau Bill of Lading.

13. Pengeluaran Barang

Setelah Opening Bank menerima Dokumen Pengapalan dari Bank 

Korespondennya (Advising/ Negotioting Bank), maka Opening Bank 

menyelesaikan perhitungannya dengan Importir. Setelah itu Opening Bank

menyerahkan Dokumen Pengapalan kepada Importir untuk mempergunakan 

selanjutnya dalam penyelesaian bea masuk dengan Bea dan Cukai serta 

penyerahan barang dari Maskapai Pelayaran.

14. Penyerahan Barang

Setelah barang dibebaskan dari wilayah pabean dalam arti kata sudah 

dibayar semua bea masuk dan pungutan ekspor lainnya, maka barang itu 

sudah boleh diangkat ke gudang Importir atau langsung diserahkan pada 
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buyer yang memesan barang tersebut, sesuai dengan kontrak dengan buyer 

yang ditandatangani kedua belah pihak.

Dengan penyerahan barang dari Importir kepada buyer, maka 

sesesailah tugas pelaksanaan ekspor tersebut. Segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tuntutan ganti rugi (claim) atas kerusakan dan kerugian 

dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan polis asuransi dari tiap transaksi.

C. Pelaku Ekspor

Para pelaku ekspor dan dokumen yang diterbitkannya

Pelaku Ekspor Dokumen Yang Diterbitkan

1. Produsen

2. Eksportir

1. Kontrak Penjualan

2. Manufacturer Certificate

3. Instruction Manual

4. Brochure

1. Brochure

2. Offer Sheet 

3. Sale’s Contract

4. Invoice

5. Consular Infoice

6. Pocking List

7. Weight Note - Measurement List

8. Letter of Indermnity
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3. Bank

4. Balai Pengujian dan 

Sertifikat Mutu Barang

5. Usaha Jasa 

Transportasi

6. Bea dan Cukai

7. Dinas Peternakan 

8. Independent Surveyor

9. Letter of Subrogotion

10. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

11. Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu

1. Akad Kredit

2. Letter of Credit

3. Surat Setoran Pajak (SSP)

4. Surat Setoran Bea Cukai (SSBC)

5. Nota Perhitungan Pembayaran Wesel/ Ekspor

1. Certificate of Quality

2. Test – Certificate

3. Chemical Analysis

1. Pocking List

2. Measurement List

3. Weight Note

1. Fiat (Izin) Muat Barang (PEB)

1. Phytosanitary Certificate

1. Certificate of Quality

2. Certificate of Weight

3. Chemical Analysis

4. Survey Report
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9. Dinas Peternakan

10. Perusahaan Asuransi

11. BPEN – ITPC –

ATASE – JETRO –

KONTRA – INA dll

12. Perusahaan Pelayaran 

(Shipping Company)

13. Kanwil Depperindag

14. Kantor Inspeksi Pajak

15. Kedutaan Negara 

Asing

5. Inspection Certificate

6. Test Certificate

1. Veterinary Certificate

1. Cover Note

2. Insurance Policy

1. General Information

2. Trade Promotion

3. Trade Mission

4. Trade Fan

5. Trade Consultation

1. Mate’s Receipt

2. Bill Of Lading (B/L)

3. Except Bewijs (EB)

4. Claim Constatering Bewijs (CCB)

1. Quato Tekstil Kopi dll

2. Surat Keterangan Negara Asal (SKA) 

3. Angka Pengenal Ekspor

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Consulat Invoice

2. Custome Invoice
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D. Peraturan Ekspor

1. Eksportir

Yaitu setiap perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan 

ekspor.

2. Perusahaan ekspor dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Perusahaan eksportir produsen

Yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor dengan 

memproduksi sendiri komoditi ekspornya.

b. Perusahaan eksportir non produsen

Yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor tanpa 

memproduksi sendiri komoditi yang diekspornya.

3. Persyaratan umum agar perusahaan dapat melakukan ekspor adalah :

a. Perusahaan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau Tanda 

Daftar Perusahaan (SIUP/TDB) yang dapat diperoleh di Dinas Perindag 

Kabupaten/Kota.

b. Perusahaan memiliki Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

c. Untuk komoditi ekspor tertentu yang diatur mutunya wajib diawasi oleh 

laboratorium penguji yang ditunjuk oleh pemerintah.
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4. Klasifikasi komoditi yang diekspor dapat dibagi menjadi :

a. Barang yang dilarang ekspor

Adalah barang  yang tidak boleh diekspor atas dasar 

pertimbangan:

 Untuk melindungi kelestarian alam jenis tanaman dan hewan langka 

agar tidak punah.

 Untuk meningkatkan nilai tambah barang tersebut dengan memproses 

menjadi barang jadi atau setengah jadi.

 Untuk menjamin pengadaan barang bagi keperluan di dalam negeri, 

dan pelestarian barang-barang kuno yang mempunyai nilai 

kebudayaan tinggi .

Contoh dari barang-barang tersebut adalah :

 Jenis hasil perikanan dalam keadaan hidup

 Karet bongkah

 Bahan-bahan remilang dan Rumah asap

 Kulit mentah

 Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi dan atau termasuk 

dalam appendix I dan III CITES dalam keadaan hidup, mati bagian-

bagian /hasil-hasil daripadanya.

b. Barang yang diatur ekspornya

Adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh 

Eksportir terdaftar. Eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan 

yang telah mendapat pengakuan dan Menteri Perindustrian dan 
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Perdagangan untuk mengekspor barang-barang tertentu sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan pertimbangan :

 Adanya Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan barang 

tersebut.

 Untuk memanfaatkan barang tersebut dipasaran luar negeri.

 Untuk kestabilan harga khususnya di tingkat petani.

 Untuk memberi kesempatan dan kepastian berusahan kepada 

golongan ekonomi lemah serta melakukan pembinaan ekspor, dan 

mencegah persaingan tidak sehat antara sesama eksportif.

Contoh jenis barang yang diatur ekspornya adalah :

1) Kopi

2) Maniak khusus untuk tujuan negara Eropa

3) Tekstil dan produk tekstil, khusus untuk diekspor negara Quota (AS, 

Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki).

4) Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis dengan ketebalan tidak 

melebihi 6 mm dan kayu lapis, panil lapisan kayu dan berlapis 

semacam itu.

5) Kayu cendana dalam segala bentuk

c. Barang yang diawasi ekspornya

Adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan atas 

persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang 

ditunjuk. Hal ini dimaksudkan utuk mengamankan barang-barang penting 

yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Pelaksanaan ekspor barang 
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ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat surplus produksi, sehingga jika 

diekspor hal tersebut tidak akan mengganggu pengadaan kebutuhan bahan 

dalam negeri. Contoh jenis barang yang diawasi ekspornya adalah sebagai 

berikut :

1) Ikan dalam keadaan hidup

2) Binatang sejenis lembu hidup

3) Ikan dalam keadaan hidup

4) Inti kelapa sawit

5) Minyak dan gas bumi

6) Pupuk urea

7) Kulit buaya dalam bentuk Wet blue

8) Binatang liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi yang termasuk 

dalam appendix I dan III CITES dalam keadaan hidup, mati bagian-

bagian , hasil-hasil, atau yang dibuat daripadanya.

9) Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk

10) Limbah dan skrap dari baja steinless, tembaga, kuningan dan 

aluminium

d. Barang yang bebas ekspornya

Adalah barang yang tidak termasuk dalam satu dari 3 kategori 

barang tersebut di atas.
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BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PAMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan secara keseluruhan mengenai keadaan umum 

PT. Speed Pracaya Indonesia yang merupakan obyek penelitian. Hal-hal yang 

akan dijelaskan pada deskripsi obyek penelitian ini adalah :

1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. Speed Pracaya Indonesia adalah salah satu perusahaan jasa 

transportasi ekspor-impor yang berpusat di Jl. Kyai Husain No. 6 Pabean Sedati 

Sidoarjo 61253 Surabaya. Didirikan pada tanggal 07 Oktober 1991. Tanggal 

tersebut adalah pertama kalinya bendera PT. Speed Pracaya Indonesia dikibarkan 

di Surabaya. Betapa berat memulai sebuah usaha dimana saat itu kondisi sarana 

dan prasarana sangat tidak mendukung. Namun berkat keuletan dan ketekunan 

Pimpinan serta karyawannya akhirnya PT. Speed Pracaya Indonesia dapat 

bertahan hingga saat ini, bahkan satu persatu cabang mulai dibuka. Pembukaan 

cabang-cabang tersebut dimulai dari Denpasar, Solo, dan kemudian Semarang. 

Sampai sekarang PT. Speed Pracaya Indonesia mempunyai tiga cabang 

perusahaan.

Adanya krisis yang melanda negara kita beberapa tahun yang lalu 

mengakibatkan banyak perusahaan raksasa yang berguguran dan mengakibatkan 

banyak terjadi PHK Karyawan secara besar-besaran, syukur alhamdulillah di 

tengah badai krisis tersebut PT. Speed Pracaya Indonesia masih tetap hidup. 

29
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Tanpa terasa PT. Speed Pracaya Indonesia sudah tidak muda lagi untuk ukuran 

sebuah perusahaan cargo atau forwarding, terutama bila kita bandingkan dengan 

fenomena yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Banyak forwarding baru 

bermunculan tetapi kemudian namanya tidak muncul lagi dan mungkin hanya 

bisa bertahan tidak lebih dari lima tahun.

2. Strategi Perusahaan

Menurut Bapak Subagyo dan Ibu Dinar, pihak dari PT. Speed Pracaya 

Indonesia cabang Solo, hasil wawancara 20 Januari 2005 , bahwa PT. Speed 

Pracaya Indonesia menampilkan suatu program atau mempunyai ciri-ciri yang 

berbeda dari perusahaan lain. Yaitu tentang dua sisi yang sangat signifikan dalam 

menjalankan bisnis cargo, antara lain :

a. Science

Dalam hal ini tentunya kita sudah paham dengan “ Science ”. Khususnya  

Know how tentang cargo dari mulai stuffing, dokumentasi, ekspor, impor 

custom, clearance, dan lain-lain.

b. Art atau Seni

Selain scince, PT. Speed Pracaya Indonesia juga manampilkan dari segi art 

atau seni. Banyak sekali sentuhan seni yang ternyata efektif dalam mengikat 

costumer. Misalnya, setiap perayaan keagamaan pihak PT. Speed Pracaya 

Indonesia memberikan kartu ucapan kepada costumer dengan tujuan agar 

costumer merasa tersanjung atau dihormati. Selain itu pada perayaan ulang 

tahun PT. Speed Pracaya Indonesia sering mengadakan pertandingan olah 
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raga antar perusahaan yang bertujuan untuk memberikan keakraban dan pada 

akhirnya membuat hubungan bisnis tidak kaku.

Berbicara tentang seni sangat luas dan bervariasi, oleh karena itu kita 

harus bisa menentukan sentuhan seni yang paling cocok untuk orang tertentu 

di dalam menjalankan bisnis cargo ini.

Bisnis forwarding adalah murni bisnis kepercayaan, dalam 

mendapatkan kepercayaan dari costumer PT. Speed Pracaya Indonesia harus 

selalu menjaga kwalitas pelayanan, selalu berusaha untuk lebih baik dari hari 

kemarin dan harus bisa menempatkan kepentingan costumer sebagai prioritas 

utama karena pembeli adalah raja. Dari sinilah PT. Speed Pracaya Indonesia 

perlu membangun citra atau Brand Image. 

3. Visi dan Misi Perusahaan

PT. Speed Pracaya Indonesia mempunyai Visi dan Misi demi kemajuan 

perusahaan, antara lain :

a. Visi Perusahaan

Visi PT. Speed Pracaya Indonesia berdasarkan filosofi perusahaan yaitu             

“ Marem dan Ayem “. Ungkapan ini memiliki arti yang sangat mendalam 

bahwa PT. Speed Pracaya Indonesia mencoba ingin dikenal dalam 

masyarakat dalam artian yang positif. Management menginginkan munculnya 

kepercayaan dalam masyarakat, kalau menyerahkan pengirimannya kepada 

PT. Speed Pracaya Indonesia merasa  “ Marem dan Ayem “, karena cargo 

mereka ditangani secara profesional. Layaknya seseorang akan merasa 
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kurang ‘ marem ‘ kalau belum menggunakan suatu produk tertentu yang 

terpercaya.

b. Misi Perusahaan

Untuk membangun Brand Image PT. Speed Pracaya Indonesia mengemban 

misi dengan 4 K ( empat ’K’), yaitu :

1). Kecepatan

Kecepatan di sini dimaksudkan bahwa dalam menangani pengiriman 

barang ekspor atau domestik maupun pengeluaran barang impor                  

PT. Speed Pracaya Indonesia harus bertindak cepat. Begitu juga dalam 

menangani suatu masalah yang menghambat kelancaran shipment. 

Siapapun orangnya apabila dilayani dengan cepat pasti akan senang yang 

akhirnya memberikan rasa percaya sepenuhnya dengan pelayanan              

PT. Speed Pracaya Indonesia. Menurut salah seorang pakar bisnis, Bapak 

Renald Kasak bahwa kepercayaan atau trust akan menimbulkan 

kesetiaan. Maka dengan kepercayaan dan kesetiaan dari pelanggan, 

sehingga order selalu datang pada perusahaan ini.

2). Ketepatan

Ketepatan dalam hal ini adalah tepat atau benar atau akurat dalam 

memberikan informasi kepada pelanggan, misalnya informasi tentang 

schedule. Baik schedule kapal atau vessel maupun schedule 

penerbangan. Informasi yang kurang tepat akan berakibat fatal. Sebagai 

contoh :
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Eksportir mengirimkan barang perisable berupa ikan hias. Sudah pasti 

mereka menghitung jumlah oksigen dalam masing-masing kantong dan 

berapa lama ikan hias mereka akan bertahan. Dan ternyata kita 

memberikan informasi kurang tepat, yaitu pesawat berangkat pada hari 

Minggu siang jam 12.45  dan conecting Flightnya pada hari Senin jam 

03.00 serta tiba di tujuan pada siang harinya (Senin Jam 13.00), ternyata 

sebenarnya untuk conecting flight dari airport transit adalah Senin sore 

jam 13.00 atau baru hai Selasa jam 03.00, tentu saja shipper akan kecewa 

dan marah. Kerugian sudah pasti terbayang di benak mereka karena 

mereka cemas apakah ikan hias mereka bisa bertahan atau bahkan mati 

sesampainya di tujuan. Contoh tersebut tidak saja bisa terjadi di 

pengiriman udara, dipengiriman laut pun bisa terjadi.

Oleh karena itu PT. Speed Pracaya Indonesia berusaha untuk 

meminimalisasi kesalahan dalam memberikan informasi kepada 

pelanggan-pelanggannya.

3). Kerapian

Kerapian sangat menunjang kelangsungan usaha PT. Speed Pracaya 

Indonesia. Kerapai yang dimaksud mencakup :

a) Kerapian dalam administrasi

Kerapian dalam administrasi dimaksudkan untuk memudahkan        

PT. Speed Pracaya Indonesia dalam pencarian data-data bila terjadi 

masalah yang berkaitan dengan komitmen secara tertulis akan 
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menguatkan posisi PT. Speed Pracaya Indonesia bila shipper 

mencoba mengingkari komitmen yang sudah ada.

b) Kerapian dalam penampilan 

Management menginginkan semua karyawan PT. Speed Pracaya 

Indonesia untuk berpenampilan rapi dengan tujuan agar semua 

karyawan betah dan merasa nyaman dalam bekerja. Serta 

memberikan kesan yang baik bagi pelanggan.

c) Keseragaman dalam atribut

Untuk menunjang terciptanya citra yang baik dari PT. Speed 

Pracaya Indonesia, management menetapkan standar untuk semua 

barang cetakan. Seperti H Air Way Bill, H Bill of Lading, amplop 

kartu nama serta loggo yang tercetak pada barang tersebut.

4). Kebersihan 

Kebersihan akan menjadikan nilai tambah dan mengangkat citra baik  

kantor PT. Speed Pracaya Indonesia. 

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan pengelompokan kegiatan ke dalam fungsi-fungsi 

tertentu yang diberikan atau ditugaskan kepada seseorang atau bagian tertentu. 

Sedangkan dalam arti struktur organisasi adalah gambaran secara sistematis 

tentang hubungan kerjasama dari orang-orang dalam rangka mencapai suatu 

tujuan. Organisasi sangat penting, sebab dengan adanya organisasi mekanisme 

lalu lintas kegiatan menjadi jelas, pekerjaan dapat berjalan lancar, tujuan 
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perusahaan dapat dicapai secara efisien dan pengawasan terhadap tenaga kerja 

pun lebih mudah dilakukan.

Struktur organisasi PT. Speed Pracaya Indonesia menggunakan bentuk 

garis. Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi pada PT. Speed Pracaya 

Indonesia disertakan bagan struktur organisasi PT. Speed Pracaya Indonesia 

dapat dilihat di bawah ini :

a. Marketing manager

Marketing manager mempunyai tugas :

1). Mencari pelanggan.

2). Membuat penawaran.

3). Menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan.

b. Customer service

Customer service memfolow up tugas dari marketing manager.

c. Operational manager

Operational manager meliputi divisi :

1). Air Freigh ( Ekspor )

Yaitu menangani pelaksanaan pengiriman melalui armada pesawat 

udara, meliputi pembuatan document ekspor dan pengiriman barang.

2). Air Freigh ( Impor )

Yaitu menangani pelaksanaan pengiriman melalui armada pesawat 

udara, meliputi pembuatan document impor, pengiriman barang serta 

pengawasan pengiriman barang.



30

3). Sea Frigh ( Ekspor )

Yaitu menangani pelaksanaan pengiriman melalui armada kapal laut, 

tugasnya meliputi pembuatan atau pemrosesan document ekspor, 

mendatangkan container, pengawasan stuffing dan pengiriman barang.

4). Sea Frigh ( Impor )

Yaitu menangani pelaksanaan pengeluaran barang dari kawasan Pabean, 

pemrosesan document sampai pengiriman barang ke customer.

d. Domestik

Yaitu menangani pelaksanaan pengiriman di dalam negeri, baik 

menggunakan truck, pesawat udara atau kapal antar pulau. Meliputi 

pemrosesan document sampai pengiriman barang.

e. Accounting manager

Accounting manager mempunyai tugas antara lain :

1). Membuat tagihan dan laporan keuangan.

2). Melakukan penagihan kepada konsumen.

3). Menyiapkan laporan-laporan atas kegiatan perusahaan yang harus 

dilaporkan ke kantor pusat.

4). Menyiapkan gaji karyawan.

5). Mengontrol piutang.
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Sumber : PT. Speed Pracaya Indonesia.
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5. Volume Ekspor Barang Perusahaan tahun 2000 – 2004

Volume ekspor barang yang dilakukan PT. Speed Pracaya Indonesia 

selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah :

Tabel 3.1. Tabel Volume Ekspor Barang Tahun 2000-2004

Tahun Jumlah container Prosetase Pertumbuhan 

Ekspor Barang

2000 40 -

2001 48 20%

2002 55 14,58 %

2003 58 5,45 %

2004 68 17,24

Sumber : PT. Speed Pracaya Indonesia, data diolah

Berdasarkan tabel volume ekspor barang Via Laut pada  PT. Speed 

Pracaya Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Ini 

membuktikan bahwa perusahaan walaupun sedikit mampu menambah pelanggan 

baru. Pelanggan merupakan seumber pendapatan bagi perusahaan. Sebuah 

perusahaan yang tumbuh segar dalam persaingan tidak mungkin survive bila 

tidak didukung oleh pelanggan. Konsumen sekarang mempunyai banyak pilihan 

sehingga perusahaan berlomba menawarkan jasa yang lebih baik dan lebih 

memiliki value di mata konsumen. Strategi PT. Speed Pracaya Indonesia untuk 

memperoleh pelanggan baru dilakukan dengan kegiatan promosi, misalnya 

dengan mengikuti pameran dan menyebarkan brosur-brosur kepada para 

pengusaha yang ingin meng-ekspor barang, selain berusaha untuk mendapatkan 
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pelanggan baru, PT. Speed Pracaya Indonesia juga berupaya untuk 

mempertahankan pelanggan lama, yaitu dengan cara :

1. Selalu memberikan pelayanan 

terbaik bagi pelanggan, ketepatan dan kecepatan waktu.

2. Selalu memperhatikan dan 

menindaklanjuti usulan pelanggan sehingga kualitas perusahaan dapat 

terjaga.

3. Menjalin komunikasi yang baik 

dengan pelanggan.

Berdasarkan dengan peningkatan volume barang, maka prosentase 

peningkatan ekspor barang dapat diukur dengan mempertimbangkan besarnya 

peningkatan periode ini dibanding dengan periode sebelumnya, yang bisa 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemajuan perusahaan.

B. Pembahasan 

Didalam pembahasan ini akan dibahas secara lengkap tentang segala yang 

dikemukakan dalam rumusan masalah yang terdapat dalam BAB I yaitu 

PENDAHULUAN. Pembahasan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan 

pada PT. SPEED PRACAYA INDONESIA.

1. Dokumen-dokumen Penunjang Pelaksanaan Ekspor VIA LAUT 

Serta Permasalahannya Dalam Pengurusan Dokumen-Dokumen Tersebut 

Pada PT. SPEED PRACAYA INDONESIA.  
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A. Jenis-jenis dokumen penunjang yang diperlukan PT. Speed Pracaya Indonesia 

dalam pelaksanaan ekspor adalah :

a. Sales Contract ( Kontrak Penjualan )

Sales Contract merupakan dokumen yang memuat kesepakatan antara pihak 

Importir dengan Eksportir. Dalam hal ini PT. Speed Pracaya Indonesia belum 

ikut campur, karena PT. Speed Pracaya Indonesia hanya bertindak sebagai 

wakil dari eksportir untuk membantu pengiriman barang. Dalam sales

contract pada umumnya tercantum kesepakatan mengenai :

1). Uraian barang selengkapnya.

2). Jumlah barang.

3). Harga satuan dan total harga.

4). Pelabuhan tujuan

5). Syarat-syarat pembayaran dan 

persyaratan lain yang dipandang perlu, serta dokumen-dokumen yang 

harus disediakan oleh PT. Speed Pracaya Indonesia sebagai wakil 

eksportir untuk diserahkan kepada importir.

Setelah sales contract ditandatangani oleh pihak dari PT. Speed Pracaya 

Indonesia ( yang tentu saja dengan persetujuan dari eksportir ), maka importir 

telah dapat membuka Letter of Credit (L/C) dan PT. Speed Pracaya Indonesia 

mempersiapkan barang yang dipesan. 

b. Invoice ( Faktur Perdagangan )
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Invoice atau faktur perdagangan adalah faktur atau dokumen yang 

dikeluarkan oleh PT. Speed Pracaya Indonesia untuk importir yang berisi 

informasi lengkap mengenai barang yang diekspor.

Faktur ini dapat dipakai sebagai dokumen pembuktian suatu transaksi. 

Dokumen ini juga menjadi dasar penilaian untuk menetapkan pajak ekspor. 

Informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut mencakup :

1). Nama  Eksportir ( Eksportir menggunakan nama PT. Speed Pracaya 

Indonesia )

2). Nomor invoice.

3). Jenis dan ukuran barang.

4). Harga satuan dan total harga.

5). Container dan seal number.

c. Packing List

Packing List adalah perincian lengkap tentang barang yang terdapat dalam 

peti. Uraian barang tersebut juga mencakup jenis bahan pembungkus atau 

pengepak dan cara mengepaknya. Packing List biasanya disiapkan jika 

barang yang terdapat dalam peti berbeda jenis, jumlah atau beratnya. Packing

List akan mengurangi terjadinya kekeliruan dalam penyerahan barang. 

Petugas pabean akan melakukan pemeriksaan isi peti dengan mengambil 

beberapa sample. Jika isinya sesuai dengan packing list, peti-peti yang lain 

diasumsikan demikian juga

d. Letter of Credit ( L/C )
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Letter of Credit (L/C) merupakan surat kredit yang dikeluarkan oleh Bank 

Devisa atas permintaan importir yang memberikan hak kepada PT. Speed 

Pracaya Indonesia untuk menarik wesel atas importir bersangkutan untuk 

sejumlah uang yang disebutkan dalam surat kredit tersebut. Letter of Credit

merupakan alat bukti pembayaran ata suatu transaksi yang dilakukan antara 

importir dengan eksportir. 

e. Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB )

Pada umumnya setiap ekspor barang dilakukan dengan menggunakan 

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ). Namun demikian, ekspor 

diperkenankan tanpa PEB untuk barang-barang contoh (Commercial Sample) 

dan barang-barang untuk pameran serta barang-barang kiriman yang nilainya 

dibawah Rp. 100 Juta. PEB ini ditetapkan sebagai dokumen utama, karena itu 

dokumen PEB wajib diisi dengan sebenar-benarnya, diteliti dan 

ditandatangani oleh eksportir, Pejabat Bea dan Cukai serta Pejabat Bank 

Devisa yang berwenang untuk hal tersebut. Fungsi dari PEB adalah : 

1). Untuk pencatatan ekspor.

2). Sebagai sumber informasi untuk menetapkan besarnya pajak ekspor dan 

atau pajak ekspor tambahan serta untuk mendapatkan izin muat ke kapal 

oleh bea dan cukai.

f. Bill of Lading ( B / L )

Bill of Lding adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan 

oleh perusahaan pelayaran samudra sebagai tanda bukti pemilikan atas barang 
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yang telah dimuat diatas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada 

importir. Bill of Lading merupakan alat bukti penerimaan dan sekaligus 

penyerahan hak milik atas barang sebagai pelaksanaan suatu transaki antara 

eksportir ( PT. Speed Pracaya Indonesia ) dengan importir. Bill of Lading

juga merupakan alat bukti adanya kontrak pengangkutan antara PT. Speed 

Pracaya Indonesia dengan perusahaan pelataran.

g. Polis Asuransi

Polis Asuransi merupakan surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan oleh 

maskapai Asuransi atas permintaan PT. Speed Pracaya Indonesia sebagai 

eksportir atau importir sendiri untuk menjamin keselamatan atas barang yang 

dikirim dari aneka bencana dan kerusakan dengan membayar premi. Polis

Asuransi merupakan alat bukti pertanggungan atas barang yang dimaksud 

sebagai pelaksanaan suatu transaksi antara Eksportir (PT. Speed Pracaya 

Indonesia ) dengan importir.

h. Surat Keterangan Asal ( SKA ) atau 

Certificate of Origin ( COO )

Certificate Of Origin adalah surat pernyataan yang menyebutkan negara asal 

suatu barang. Certificate of Origin ini penting artinya untuk memperoleh 

fasilitas bea masuk maupun sebagai alat perhitungan quota di negara tujuan 

atau untuk mencegah masuknya barang dari negara terlarang. Istansi yang 

menerbitkan Certificate Of Origin adalah :
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1). Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di 

Propinsi dan kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di 

Kabupaten.

2). PT. Kawasan Berikat dan Kantor cabangnya.

3). Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau 

Batam.

4). Kantor Cabang Lembaga Tembakau (khususnya untuk tembakau)

i. Surat Pernyataan Mutu ( Quality Statement 

)

Surat Pernyataan Mutu adalah dokumen yang dibuat oleh laboratorium 

penguji mutu barang milik pemerintah ataupun swasta yang telah 

diakreditasi, menjelaskan mutu barang yang diekspor berdasarkan hasil 

pengujian di laboratorium

B. Permasalahan dalam pengurusan dokumen dokumen ekspor via laut pada PT. 

Speed Pracaya Indonesia

Dalam pengurusan dokumen ekspor, PT. Speed Pracaya Indonesia tidak 

banyak mengalami hambatan atau permasalahan. Permasalahan yang pernah 

terjadi adalah dalam pembuatan COO, jika dalam pembuatan COO terdapat 

kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian (tidak sesuai dengan data 

invoice,packing list,serta dokumen pendukung lainnya), maka COO tidak dapat 

diterbitkan atau disahkan. Sebagai kompensasinya PT. Speed pracaya Indonesia 

harus membeli blangko COO lagi untuk diisi kembali sesuai dengan dokumen 
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pendukung. Sedangkan untuk pengurusan dokumen-dokumen yang lain PT. 

Speed Pracaya Indonesia belum pernah mengalami permasalahan.

2. Prosedur Ekspor Via Laut yang Dilakukan PT. Speed Pracaya 

Indonesia. 

Prosedur ekspor via laut yang dilakukan PT. Speed Pracaya Indonesia 

sebagai wakil eksportir antara lain  adalah : 

a. Barang Ekspor yang siap dikirim telah berada di gudang, 

maka eksportir menginstruksikan atau memberikan informasi kepada PT. 

Speed Pracaya Indonesia bahwa barang siap untuk diekspor.

Barang ekspor yang berada di gudang dan siap untuk dieskpor, dalam 

hal ini adalah barang ekspor yang telah selesai dipacking, maka eksportir 

menyerahkan tanggung jawab pengiriman barang ekspor kepada PT. Speed 

Pracaya Indonesia untuk membooking angkutan dengan cara eksportir 

mengirimkan Shipping Instruction kepada PT. Speed Pracaya Indonesia. 

Shipping Instruction (lihat lampiran 1) tersebut berisi mengenai shipping line 

yang diinginkan eksportir, status container, negara tujuan dan biaya ocean 

freight.

b. PT. Speed Pracaya Indonesia menindaklanjuti ke shipping 

line untuk menentukan tujuan, status container, ocean freight sesuai dengan 

shipping instruction dari eksportir.

PT. Speed Pracaya Indonesia meneruskan shipping instruction ke 

shipping line untuk menentukan shipping line, status container, negara tujuan 

dan ocean freight sesuai shipping instruction dari eksportir.
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c. Shipping line atau Forwarding mengeluarkan ‘ Delivery 

Order ‘ container untuk pengambilan  container di Depo Konsolidasi Muatan 

Setelah shipping line atau forwarding menerima shipping instruction

dari PT. Speed Pracaya Indonesia, maka shipping line berkewajiban untuk 

menerbitkan Delivery Order dan dikirim ke PT. Speed Pracaya Indonesia 

dengan tujuan untuk pengambilan container di depo konsolidasi muatan. Di 

dalam Delivery Order (lihat lampiran 2), termuat jumlah container yang 

dipesan, ukuran atau size container dan schedule kapal dari pelabuhan muat 

sampai Final Destination. 

d. Lift on container MT (Container Kosong) ke angkutan 

(Trailler), selanjutnya dikirim ke gudang eksportir.

PT. Speed Pracaya Indonesia menerima Delivery Order dari shpping 

line / forwarding dan segera mengambil container di depo konsolidasi muatan 

dengan cara memesan container di depo konsolidasi muatan yang selanjutnya 

terjadi lift on container MT (Container Kosong) ke angkutan (Trailler) dan 

dikirim ke gudang eksportir.

e. Di Gudang Eksportir, eksportir melakukan stuffing.

Setelah container yang dipesan oleh PT. Speed Pracaya Indonesia telah 

berada di gudang eksportir, maka eksportir berkewajiban untuk melakukan 

stuffing. Dalam hal ini melakukan perhitungan mengenai jumlah atau kondisi 

barang yang akan di ekspor. Karena eksportir memberi kuasa kepada                  

PT. Speed Pracaya Indonesia untuk menangani pengiriman barang ekspor 
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milik eksportir, maka PT. Speed Pracaya Indonesia harus melakukan stuffing

di gudang eksportir. Dalam melakukan stuffing mereka harus mencatat dan 

mencocokkan nomor container dan nomor Seal sesuai dengan Equipment 

Interchange Receipt atau EIR (lihat lampiran 3). Pihak PT. Speed Pracaya 

Indonesia  harus melakukan stuffing di gudang eksportir sampai selesai. 

Selanjutnya container kembali ke Semarang dan diturunkan (Lift off Full) di 

CY (Container Yard) di Tanjung Emas Semarang.

f. Pelaksanaan Fumigasi bagi container yang memerlukan 

pelaksanaan Fumigasi (Surveyor).

Barang ekspor yang telah dipacking dan dimasukan ke dalam container 

maka barang ekspor yang telah berada di dalam container tersebut harus diberi 

fumigasi (bagi eksportir yang menginginkan barang ekspornya difumigasi). 

Setelah pelaksanaan fumigasi selesai, maka container harus disegel (Seal) dari 

pelayaran (Shipping line). Sedangkan untuk yang memakai fumigasi, setelah 

container ditutup dan disegel, cukup ditempel sticker tanda bahwa container 

telah difumigasi.

g. Laporan Hasil Stuffing untuk Fiat PEB.

Dari stuffing yang dilakukan di gudang eksportir menghasilkan Laporan 

mengenai status container, jumlah gross weight (GW) dan net weight (NW), 

nomor container dan Seal, jumlah komoditi ekspor, negara tujuan dan tanggal 

stuffing. Setelah mendapatkan data-data final tersebut dengan segera                  

PT. Speed Pracaya Indonesia membuat invoice dan packing list ( lihat 
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lampiran 4). Laporan hasil stuffing kemudian digunakan untuk Fiat PEB, 

maka dari perusahaan bea dan cukai berkewajiban menerbitkan dokumen 

Persetujuan Ekspor Barang (lihat lampiran 5) dan Pemberitahuan Ekspor

Barang (lihat lampiran 6), kemudian PT. Speed Pracaya Indonesia 

mendistribusikan PEB tersebut kepada TPK (Terminal Peti Kemas) di Tanjung 

Emas Semarang sebagai bukti bahwa container siap muat di lambung kapal.

h. Pembuatan dokumen Bill of Lading

Dalam pembuatan dokumen Bill of Lading ( lihat lampiran 7 ) Shipping 

Company (shpping line) mendapat informasi dari TPK (Terminal Peti Kemas) 

bahwa container PT. Speed Pracaya Indonesia telah dimuat ke dalam kapal. 

Dan selanjutnya shipping line berkewajiban mengeluarkan Bill of Lading

setelah menerima shipping instruction final dari PT. Speed Pracaya Indonesia 

yang berisi data final ekspor.

i. Pembuatan certificate fumigation

Certificate of fumigation dikeluarkan oleh perusahaan pelaksanaan 

fumigasi dengan acuan pada Bill of Lading atau pada dasarnya pembuatan 

certificate of fumigation dilampiri document B/L, invoice, packing list.

j. Pembuatan Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal

Certificate of Origin (COO) dapat diperoleh di kantor Dinas 

Perindustrian  Perdagangan setempat. Sebelum pembuatan COO, PT. Speed 

Pracaya Indonesia terlebih dahulu membuat surat atau dokumen pernyataan

pemohon SKA (lihat lampiran 8) yang ditujukan kepada kantor Disperindag 
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Surakarta. Pembuatan COO diisikan dengan seksama dan teliti, kemudian 

diajukan ke kantor Disperindag Surakarta dengan tujuan agar COO tersebut 

dapat diterbitkan. Pengajuan COO disertai dengan document-document lain 

seperti document pernyataan pemohon SKA/COO, invoice (copy asli), packing 

list (copy asli), PEB (copy asli), B/L (copy asli). Khususnya untuk form A 

harus menggunakan struktur biaya per unit (lihat lampiran 9) dan pernyataan 

pemohon SKA. Semua dokumen-dokumen tersebut diteliti dengan seksama 

serta dinyatakan bahwa COO dapat diterbitkan.

Setelah semua dokumen-dokumen tersebut lengkap, PT. Speed Pracaya 

Indonesia segera mengirimkan dokumen-dokumen tersebut kepada importir 

untuk pelaksanaan clearance ditempat tujuan.

3. Petunjuk Pengisian Dokumen Ekspor  Via Laut PT. Speed 

Pracaya Indonesia

a. Petunjuk Pengisian Invoice dan Packing List

Setiap perusahaan mempunyai versi atau struktur tersendiri dalam 

pembuatan dokumen ini. Dalam pengiriman ‘Pareo’ ke Spain PT. Speed 

Pracaya Indonesia  menggunakan struktur dengan menggabungkan invoice 

dengan packing list, karena barang ekspor yang dikirim adalah satu jenis. 

Secara garis besar invoice harus memuat perincian tentang keterangan barang-

barang yang dijual  dan harga barang. Sedangkan packing list harus memuat 

tentang isi barang yang di pak atau dibungkus. Struktur dan pengisian invoice

dan packing list Versi PT. Speed Pracaya Indonesia adalah
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1). “ To “ diisi nama dan alamat lengkap dari importir.

2). “ BOXES “ diisi jumlah box yang harus dikirim ke importir.

3). “ Diskripstion of goods “ di isi nama barang yang akan diekspor.

4). “ Unit Price “ diisi harga per unit barang ekspor (harga dalam US $)

5). “ Amount ” diisi jumlah harga semua barang ekspor (jumlah harga dalam 

US $).

6). “ Container number dan Seal number “ adalah nomor container dan nomor 

Seal didapat dari delivery order.

7). Gross dan Net weight “ adalah berat kotor dan berat bersih yang diukur 

pada saat packing.

b. Dokumen Petunjuk pengisian  Pemberiatahuan ekspor  

Barang (PEB)

1). Ketentuan Umum

a) Bentuk dan isi PEB berukuran A4 210 X 297 mm, 

dengan format dan besarnya kolom yang sama.

b) Pengadaan formuliir PEB dapat dilakukan oleh umum.

c) PEB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sbb 

:

 Lembar kesatu untuk Kantor Pabean.

 Lembar kedua untuk BPS Jakarta.

 Lembar ketiga untuk Bank Indonesia Bagian 

Pengelola Data dan Informasi Ekonomi dan Moneter.
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Dalam hal diperlukan Pemberitahu dapat membuat lembar copy 

tambahan sesuai dengan kebutuhan. Lembar tambahan merupakan 

lembar copy asli dengan tanda tangan asli.

2). Pedoman Pengisian PEB

a) Setiap pemberitahu hanya diperuntukkan  bagi satu pengirim dan satu 

penerima.

b) Setiap Pemberitahu dapat berisi lebih dari satu jenis barang ekspor.

c) Dalam hal PEB hanya berisi satu jenis barang atau hanya terdiri dari 

satu Pos Tarif, maka eksportir hanya mengisi PEB Lembar Pertama.

d) Dalam hal PEB berisi lebih dari satu jenis barang ekspor atau lebih 

dari satu Pos Tarif, maka eksportir wajib mengisi lembar Lanjutan 

disamping mengisi Lembar Pertama.

e) Tatacara pengisian data uang dengan angka, adalah sebagai berikut :

 Untuk memisahkan angka RIBUAN diberi tanda titik.

 Untuk memisahkan angka PECAHAN DESIMAL diberi 

tanda koma dan 2 (dua) digit di belakang koma.

Contoh : Rp. 2.000.000,00

       $. 5.000,00

3). Cara Pengisian Formulir PEB

A. Jenis PEB

Ada 2 (dua) jenis PEB yaitu : 1. PEB Biasa

2. PEB Berkala
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Isilah angka = 1 = pada kotak yang tersedia untuk PEB Biasa.

Atau

angka = 2 = pada kotak yang tersedia untuk PEB Berkala.

B. Jenis Barang Ekspor

Isilah kolom yang telah tersedia :

Angka = 1 = untuk barang Ekspor Umum.

Angka = 2 = untuk barang Ekspor terkena Pajak Ekspor (PE/PET)

Angka = 3 = untuk barang Ekspor yang mendapat fasilitas ekspor 

        / Bapeksta Keuangan.

Angka = 4 = untuk barang Ekspor Lainnya.

Jika barang ekspornya termasuk jenis” Barang ekspor lainnya”, maka 

disamping mengisi angka 4 pada kolom tersedia, juga harus diisi 

dikotak disampingnya dengan huruf.

a  =  untuk barang kiriman.

b  =  untuk barang pindahan

c  =  untuk barang diplomatik

d  =  untuk barang keperluan misi keagaman, kemanusian, olah raga,

       kesenian, kebudayaan dan pendidikan.

e  =  untuk barang asal impor yang diekspor kembali.

f  =  untuk barang yang dikirim ke luar negeri yang akan dimasukkan

      kembali ke Daerah Pabean.

g  =  untuk barang cindera mata

h  =  untuk barang contoh
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i  =  untuk barang keperluan penelitian

j  =  untuk barang Badan Internasional berserta pejabat-pejabatnya.

C. Cara Perdagangan

Cara perdagangan dibedakan menjadi :

 Cara Perdagangan Biasa

 Cara Perdagangan Imbal Dagang.

Isilah angka –    1 –   pada kotak yang tersedia untuk Cara Perdagangan 

         Biasa.

Atau

Isilah angka       2 –   pada kotak yang tersedia untuk Cara Perdagangan 

                                   Imbal Dagang 

D. Cara Pembayaran

Isilah pada kotak yang tersedia :

Angka       1 –   untuk Pembayaran dimuka

Angka       2 –   untuk Sight letter of Credit

Angka       3 –   untuk Wesel Inkaso

Angka       4 –   untuk Perhitungan Kemudian

Angka       5 –   untuk Konsinyasi

Angka       6 –   untuk Usance Letter of Credit

Angka       7 –   untuk cara Pembayaran Lainnya.

E. Data Pemberitahuan

Angka       1  – Identitas Eksportir : NPWP/Paspor/Lainnya
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–

–

Diberi Tanda “ X ” bagi identitas yang tidak 

dipergunakan.

Diberi Nomor Identitas Eksportir.

Angka       2  – Nama, alamat Eskportir :

Diberi Nama dan Alamat Lengkap Eksportir.

Angka       3  – No & Tanggal SIUP :

Diisi nomor dan tanggal Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin yang 

dikeluarkan oleh Departemen Teknis/Lembaga 

Pemerintah Non Departemen dan tanggal 

pengeluaran.

Angka       4  – Nama, Alamat, Negara Pembeli

Diisi : 1.Nama dan Alamat Lengkap Pembeli barang

           2. Kode Negaranya pada kotak yang

               disediakan sesuai tabel kode negara

                (KMK No.102/KMK.01/1996)

Angka       5  – Identitas PPJK : NPWP

Diisi Nomor NPWP Pengusaha pengurusan jasa 

kepabeanan.

Angka       6  – Nama, Alamat PPJK :

Diisi nama dan alamat lengkap Pengusaha 

Pengurusan Jasa Kepabeanan

Angka       7  – No. Tgl. Surat Izin PPJK :
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Diisi Kode Kantor yang mengeluarkan Surat Izin 

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, nomor dan 

tanggal pengeluaran izin pada kotak yang 

disediakan.

Angka       8  – Cara pengangkutan :

1. Laut            2. Kereta             3. Jalan Raya

4. Udara………………………9. Lainnya.

Diisi kode cara pengangkutan pada kotak yang 

disediakan untuk :

Sarana Pengangkutan Laut

Sarana Pengangkutan Kereta Api

Sarana Pengangkutan Jalan Raya

Sarana Pengangkutan Udara

Pos 

Multimoda Transportasi

Instalasi/Pipa

Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan

Sarana Pengangkutan Lainnya

Angka       9  – Perkiraan Tgl. Ekspor 

Diisi : Tanggal/bulan/tahun keberangkatan sarana

            pengangkut.

Contoh : 01/04/1999

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Angka     10  – Nama sarana Pengangkut/No Voy/flight :

Diisi : – nama sarana pengangkut

– nomor Voyage untuk angkatan laut, 

– nomor Flight untuk angkutan udara

Angka     11 – Pelabuhan Muat :

Diisi : – nama pelabuhan dan negara muat

–  kode lokasi / Pelabuhan Muat pada kotak

 yang disediakan sesuai Tabel kode lokasi / 

Pelabuhan.

Angka     12  – Pelabuhan Bongkar :

Diisi : –   nama Pelabuhan Bongkar

– kode lokasi / pelabuhan bongkar sesuai 

Tabel kode lokasi/Pelabuhanpada kotak 

yang disediakan

Angka     13 – Tempat Transit DN :

Diisi : – nama Pelabuhan Transit di Dalam Negeri.

– kode lokasi Pelabuhan Transit pada kota 

yang disediakan sesuai tabel

Angka     14  – No. Invoice :

Diisi nomor dan tanggal Invoice

Contoh : 299/000707                   19/10/1999

Angka     15  – No. LPSE :
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Diisi nomor dari LPSE beserta tanggalnya

Contoh : 471/LPSE/03/1999        30/03/1999

Angka     16  – Propinsi Asal Barang :

Diisi : – nama propinsi asal barang (Propinsi tempat 

barang di Produksi)

 Kode Propinsi asal barang sesuai Tabel 

kode Propinsi pada kotak yang disediakan.

Angka     17 – Negara tujuan :

Diisi kode Negara Tujuan pada kotak yang 

disediakan sesuai tabel Negara.

Angka     18  – Ijin Khusus :

SIE

KARANTINA

SM/SPM

Lin-lain

Diisi : – Surat Ijin Ekspor

– Surat Ijin yang dikeluarkan KARANTINA 

– SM/SPM untuk Sertifikat Mutu/Sertifikat 

Pengujian Mutu; atau

– Lainnya, misalkan ekspor 

Barang Kena Cukai (BKC) diisi izin ekspor 

BKC (CK-8)

Angka     19  – Cara Penyerahan Barang :
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Diisi cara Delivery (Penyimpanan) sebagaimana 

tercantum dalam kontrak penjualan, dengan 

menggunakan istilah INCOTERMS (sebanyak tiga 

digit) dalam kotak yang disediakan.

EXW       Ex Works

FCA         Free Carier

FAS          Free Alongside Ship

FOB          Free On Board

CFR          Cost and Fright

CIF           Cost Insurance and freight

CPT          Cariage Paid To

CIP           Cariage and isurance Paid To

DAF         Deliveried At Frontier

DES          Deliveried Ex Ship

DEQ         Deliveried Ex Quay

DDU         Deliveried Duty Paid

Angka     20 – Valuta 

Diisi jenis valuta yang dipergunakan dalam nilai 

FOB dalam kotak yang disediakan.

Angka     21 – Freight 

Diisi freight yang diperlukan untuk mengeskpor 

barang yang bersangkutan dalam valuta asing 
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sebagaimana tercantum dalam angka 20

Angka     22 – Asuransi 

Diisi biaya asuransi yang diperlukan untuk 

mengekspor barang yang bersangkutan dalam valuta 

asing sebagaimana tercantum dalam angka 20

Angka     23 – FOB

Diisi nilai total FOB dalam valuta asing sebagaimana 

tercantum dalam angka 20

Angka     24 – Merek dan Nomor Kemasan/Nomor Peti Kemas

Diisi Merek dan Nomor Kemasan/Nomor Peti 

Kemas yang tercantum dalam koli atau pengemas 

barang yang bersangkutan. Dalam hal barang 

diangkut dengan peti kemas, butir ini diisi merek 

yang tercantum pada peti kemas, serta nomor Peti 

Kemas. 

Angka     25 – Jumlah dan Jenis Pengemas ;

Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan atau  jumlah 

dan jenis pengemas barang impor. Apabila jenis 

kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan jenis 

kemasan yang bersangkutan, misalnya drum, bag, 

peti, case.

Angka     26 – Berat Kotor (Kg)

Diisi Berat Kotor (Bruto) dalam kilogram (Kg) 



54

keseluruhan barang ekspor bersangkutan.

Angka     27 – Berat Bersih

Diisi Berat Bersih (Netto) dalam kilogram (Kg) 

keseluruhan barang ekspor bersangkutan.

(catatan : dalam hal jenis barang ekspor lebih dari 

satu jenis dan lebih dari satu pos Tarif/Pembebanan 

PE, maka Total Berat Bersih atau rekapitulasinya 

diisi diangka 27 lembar pertama, sedang berat bersih 

tiap jenis barang atau pos Tarif/Pembebanan PE 

dirinci di angka 29 Lembar Lanjutan.

Angka     28 – No :

Diisi sesuai Nomor Urut

Dalam hal jenis Barang Ekspor lebih dari satu pos 

Tarif, maka nomor urutnya dirinci diangka 28 

Lembar Lanjutan.

Angka     29 – Pos Tarif/HS

Diisi Kode Pos Tarif (HS) barang yang bersangkutan  

sesuai dengan klasifikasi barang yang bersangkutan.

 Uraian Jenis Barang Secara Lengkap

Diisi secara lengkap uraian barang ekspor yang 

bersangkutan menurut keadaan sebenarnya sehingga 

memudahkan instansi yang berkepentingan dalam 

mengklasifikasikannya ke dalam buku tarif guna 
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keperluan pendapatan lanjutan.

Angka     30 – HPE Barang pada Tgl Penerimaan :

Diisi Harga Patokan Ekspor (HPE) per satuan 

barang ekspor berdasarkan Harga Patokan Ekspor 

yang berkala ditetapkan oleh Departeman 

Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku pada 

tanggal penerimaan dokumen PEB di Bank Devisa 

dan Kantor Pabean. Apabila tidak ada harga 

patokannya, agar diisikan tanda “           ”.

– PE (% atau lainnya)

diisi besarnya % (prosentase) atau US$, dengan 

memperhatikan Tarif Pajak Ekspor (PE) yang 

ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan 

pada saat PEB diajukan ke Bank Devisa atau Kantor 

Pabean. 

Angka     31 – Jumlah dan Jenis Satuan :

Diisi dengan Jumlah dan Jenis barang menurut

satuan barang.

Diisi dengan uraian dan kode satuan barang ekspor 

yang bersangkutan dengan berpedoman kepada dasar 

harga transaksi ekspor, sebagai misal per piece (pce), 

per ton, per drum. Kode satuan barang terdapat pada 

Tabel satuan, yang wajib diisikan pada kotak yang 
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telah disediakan (KMK No.102 KMK.01/1996).

Angka     32 – Nilai FOB

Diisi Nilai FOB barang ekspor yang bersangkutan 

sesuai dengan faktur.

 Per Satuan

Diisi Nilai Harga Satuan barang bersangkutan dengan 

mempergunakan jenis satuan yang telah dicantumkan.

 Jumlah Nilai

Diisi Jumlah Nilai FOB untuk jenis barang 

sebagaimana tercantum pada angka 29 dengan cara 

mengalikan :

Jumlah satuan (angka 31) x Nilai Per Satuan (32)

Angka     33 – Nilai PE dalam Rupiah :

Diisi jumlah Hasil perhitungan Pajak Ekspor (PE) ke 

dalam kotak.

Catatan :

 Dalam hal terdiri dari beberapa jenis barang 

yang terkena/dibayar PE, jumlah Rupiah hasil 

perhitungan PE agar diisi pada halaman 

rekapitulasi (Lembar Pertama)

 Jika barang ekspor tersebut tidak terkena PE, 

kotak yang bersangkutan agar diisi dengan tanda 
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“        “

F. Pemberitahu 

Diisi Tempat, Tanggal, Tanda tangan serta nama jelas Pemberitahu 

dengan huruf cetak berikut Cap Perusahaan setelah pengisian dokumen 

tersebut dilakukan secara lengkap dan benar

G. Diisi Oleh Bea Cukai :

 Nomor dan Tanggal Pendafataran : (diisi oleh 

Bea dan Cukai)

 Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada 

kotak yang disediakan.

 Nama Kantor

Diisi Nama Kantor Pabean tempat diajukan Pemberitahuan dan 

diisikan kode kantor sebanyak 6 digit (sesuai Tabel Kode Kantor 

DJBC) pada kotak yang telah disediakan.

H. Untuk Pejabat Bea Cukai :

Diisi oleh pejabat BC

I. Untuk Bea Cukai/Bank

 Diberi tanda “x” (coret) bagi yang tidak dipergunakan.

 Diisi nomor penerimaan yang diberikan oleh penerima 

pembayaran.

 Diisi nomor tanda bukti pembayaran.
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 Diisi tanggal dilakukannya pembayaran pada kolom yang 

disediakan.

 Tanda tangan dan nama jelas pejabat penerima yang berwenang.

 Diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran.

c. Petunjuk Pengisian Letter of Credit (L/C)

1). Nama dan alamat lengkap dari penerima L/C (Beneficiary) atau penjual.

2). Jumlah kredit dan kode valuta.

3). Jenis kredit, apakah :

 Revocable = dapat dibatalkan

 Irrevocable = tidak dapat dibatalkan.

 Irrevocable dengan tambahan bahwa bank yang ditunjuk (Nominated 

Bank) diminta atau diberi kuasa oleh “ Issuing Bank “ melakukan               

“ konfirmasi ” atas kredit.

4). Bagaimana sifat tersedianya kredit : 

 By payment

 Deferred payment

 Acceptance, atau

 Negotiation

5). Kepada siapa wesel harus ditarik dan bunyi kalimat dalam wesel itu.

6). Uraian ringkas  barang, termasuk rincian jumlah dan harga satuan bila 

ada.

7). Rincian dari dokumen yang diminta.
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8). Tempat pemberangkatan barang, tempat ambil alih atau tempat dimuat di 

atas kapal serta tempat tujuan atau nama pelabuhan pembongkaran.

9). Apakah ongkos angkut akan dibayar dimuka (Prepaid) atau tidak.

10). Apakah alih kapal (Transhipment) diperkenankan atau tidak.

11). Apakah pengapalan sebagian diperkenankan atau tidak.

12). Tanggal pengapalan terakhir.

13). Jangka waktu yang diperbolehkan setelah tanggal pengapalan dimana

dokumen harus diajukan untuk pembayaran, akseptasi, atau negoisasi.

14). Tanggal dan tempat kadaluarsa kredit.

15). Apakah kredit itu “ Transferable “ atau tidak.

16). Bagaimana cara penyampaian Kredit. Apakah lewat surat atau kawat 

(Teletransmission).

d. Tata Cara Pengisian SKA FORM A

Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA dapat memperoleh 

sesuai dengan kebutuhan dengan syarat :

1). Mengisi formulir permohonan.

2). Menunjukkan dokumen PEB dan B/L

3). SKA diisi dengan jelas, lengkap, benar tanpa hapusan, coretan, tipex 

dan tanpa pengulangan ketikan.

4). Uraian kolom yang kosong ditutup dengan tanda “Z”

5). Apabila kolom uraian barang tidak cukup, dapat menggunakan SKA 

FORM A tambahan yang pengisiannya hanya pada kolom uraian barang, 

pernyataan eksportir dan pengesahan pejabat penerbit.
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Cara pengisian formulir SKA FORM A

Kolom 1 : Goods consigned from (exsporter’s business name adress 

caountry.

Kolom 2 : Goods consigned to consignee’s name, adress, country.

Nama, alamat dan negara tujuan : nama harus sama dengan 

yang tercantum dalam PEB atau L/C. untuk pihak ketiga dapat 

dicantumkan “ to order ” atau “Notify Party”. Untuk ke ME 

dan EFTA (Swiss dan Norwegia), kolom dua tidak perlu diisi 

apabila tujuan akhir tidak diketahui atas permintaan importir. 

Untuk barang-barang pameran atau eksibisi di luar negeri 

dapat diisi dengan “Provisional”

Kolom 3 : Means of transport and route (as far as known)

Jelaskan secara terperinci alat angkutan dan jalur transport 

bagi barang yang di ekspor, tanggal pengapalan. Jika 

persyaratan dalam L/C atau tanpa L/C tidak dijelaskan secara 

terinci, maka dapat dicantumkan “By Air” atau “ By Sea”. 

Jika baang tersebut dikirim melalui negara ketiga, maka perlu 

diberi indikasi sebagai berikut :

By air

From Jakarta to London Via Singapore

By Sea

From Jakarta to Roterdam Via Singapore

Kolom  4 : For official use
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Kolok ini disediakan bagai pejabat instansi penerbit.

4.1. asean Cumulation Donor Country Content, Global 

Cumulation : apabila produk yang di ekspor berdasarkan 

kumulasi Asean atau donor country content, diisi dengan 

mencantumkan nomor dan tanggal “SKA FORM A “ 

Form Eur 1 atau invoice declarations” dari negara 

pengekspor.

4.2. Issued Retrospectively : apabila penerbitan SKA 

FORM A dilakukan setelah kapal berangkat.

4.3. Duplicate : apabila terjadi kehilangan atau kerusakan 

SKA.

4.4. Replacement : apabila terjadi penggantian SKA yang 

diikuti dengan “This Certificate is issued to replace the 

previous certificate. No……. dated……….place………

SKA Asli harus dikirim kembali kepada instansi penerbit

4.5. Untuk barang pameran atau eksibisi diisi dengan : 

nama pameran, tempat, tanggal mulai dan berakhir 

pameran.

4.6. Blank : apabila kolom ini tidak digunakan.

Kolom 5 : Item number

Kolom ini diisi dengan nomor urut barang

Contoh :

1. Dompet Kulit



62

2. Ikat Pinggang

Kolom 6 : Marks and numbers of packages

Kolom ini diisi dengan tanda-tanda dan jumlah kemasan yang 

tercantum dalam dokumen.

Kolom 7 : Numbered and kinds of packages ; diskriptions of goods.

A. Kolom ini di isi dengan Uraian barang yang diekspor, 

jumlah dan macam kemasan harus sama dengan uraian 

barang yang tercantum dalam PEB dan Invoice.

B. Bagi SKA yang pengisiannya tidak cukup satu lembar, 

maka pada bawah bagian kolom 7 lembar pertama 

dicantumkan “ Continued to “ Ref No……..

SKA Berikutnya hanya diisi kolom 7 dan tanda tangan 

pada kolom 11 dan 12 kolom-kolom lainnya ditutup 

dengan “Z”.

Kolom 8 : Origin Criterion (see notes overleaf)

Kriteria asal barang harus diisi dengan lambang-lambang yang 

telah ditetapkan oleh negara donor.

a). “P”

Barang-barang yang seluruhnya berasal dari negara 

pengekspor (tidak mengandung bahan komponen impor ) 

ditujukan kepada semua negara donor.

b). “W”

Barang-barang yang mengandung komponen impor diikuti 
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dengan pos tarif US 4 digit.

Ditujukan ke negara-negara ME, Jepang, Swis dan 

Norwegia, contoh “W”39.07

c). “Y”

Dikukti dengan presentase kandungan lokal tidak boleh 

kurang 35% dari Ex-factory price (Single Caountry) 

ditujukan ke AS

d). ‘Z”

Diikuti dengan presentase kandungan Asean dalam rangka 

kumulasi Asean tidak boleh kurang 35 %.

Ditujukan ke AS

e). “Y”

Diikuti dengan presentase kandungan impor tidak boleh 

lebih dari 50 % dari FOB price (single country).

Ditujukan ke nagara-negara Eropa Timur yaitu :

Bulgaria, Ceko, Slovakia, Honggaria, Federasi Rusia, 

Polandia, Belarus

f). “PK”

diikuti dengan presentase kandungan impor tidak boleh 

kurang 50 % dari FOB Price.

Ditujukan ke negara-negara Eropa Timur dalam rangka 

kumulasi Asean dan donor country content.

g). “F”
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kandungan impor tidak boleh lebih dari 40 % dari Ex-

Factory price (single country).

h). “G”

kandungan impor tidak boleh lebih 40 % dari ex-factory 

price. Dalam rangka kumulasi global dan donor country 

content.

Kolom 9 : Gross weight for others quantity.

Kolom ini diisi dengan berat bruto atau kuantitas lain (pars, 

pieces atau kg).

Kolom 10 : Number and date of invoice 

Sebutkan nomor dan tanggal invoice perusahaan Indonesia

Kolom 11 : Certification 

Kolom ini diisi dengan tempat, nama dan tanda tangan pejabat 

yang berwenang, cap instansi (harus jelas).

Kolom 12 : Declaration by the exporter

Kolom ini diisi dengan :

- Indonesia atau negara lain dalam rangka kumulasi Asean.

- Nama negara pengimpor pemberi preferensi.

- Tempat dan tanggal pengisian SKA serta cap 

perusahaan dan tanda tangan eksportir.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan mengenai prosedur dan dokumen ekspor Via Laut 

pada PT. Speed Pracaya Indonesia, maka ada beberapa hal yang dapat 

disimpulkan antara lain :

1. Prosedur ekspor Via Laut yang dilakukan PT. Speed Pracaya 

Indonesia

a. Barang siap untuk di ekspor.

b. PT. Speed Pracaya Indonesia meneruskan shipping 

instruction dari eksportir ke shipping line.

c. Shipping line mengeluarkan delivery order dan dikirim ke 

PT. Speed Pracaya Indonesia.

d. PT. Speed Pracaya Indonesia mengambil container di depo 

konsolidasi umum.

e. Eksportir melakukan stuffing.

f. Pelaksanaan fumigasi oleh surveyor.

g. Pembuatan dokumen invoice, packing lis .

h. Laporan hasil stuffing untuk fiat PEB.

i. Pembuataan Dokumen B/L.

j. Pembuatan COO

71
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2. Jenis-Jenis Dokumen penunjang yang diperlukan PT. Speed 

Pracaya Indonesia dalam melaksanakan ekspor antara lain :

a. Sales Contract antara eksportir dan importir

b. Invoice, diterbitkan oleh PT. Speed Pracaya Indonesia

c. Packing list, diterbitkan oleh PT. Speed Pracaya Indonesia.

d. Letter of Credit (L/C), diterbitkan oleh Bank Devisa.

e. PEB, diterbitkan oleh Perusahaan Bea Cukai

f. Bill of Lading (B/L), diterbitkan oleh perusahaan pelayaran.

g. Polis Asuransi, diterbitkan oleh maskapai asuransi.

h. SKA, diterbitkan oleh Depperindag.

i. Surat pernyataan mutu, dibuat oleh laboratorium  penguji 

mutu barang.

B. Saran 

Setelah menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul “ 

Prosedur dan Dokumen VIA Laut ” ( Studi kasus pada PT. Speed Pracaya 

Indonesia ) , maka penulis memberikan saran-saran bagi perusahaan sebagai 

berikut :

1. Untuk meminimalkan resiko yang akan dihadapi sehingga 

kualitas perusahaan dapat terjaga, sebaiknya PT. Speed Pracaya Indonesia 

bisa terus menggunakan jasa asuransi dan pembayaran dengan Letter of 

Credit (LC).
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2. Kecepatan dalam pemrosesan dan ketepatan dalam pengiriman 

barang akan meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dengan 

meningkatnya tingkat kepercayaan hubungan kerjasama yang sudah terbina 

akan menjadi lebih baik dan bukan tidak mungkin bagi importir maupun 

eksportir untuk terus melaksanakan hubungan kerjasama dengan PT. Speed 

Pracaya Indonesia.

3. Untuk terus mempopulerkan keberadaan perusahaan jasa 

pengiriman dan transportasi PT. Speed Pracaya Indonesia perlu membuat 

Website sendiri yang di dalamnya memuat keunggulan PT. Speed Pracaya 

Indonesia dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain.

4. Dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan serupa, 

maka PT. Speed Pracaya Indonesia harus lebih giat lagi dalam usaha 

memperbanyak jumlah pelanggan, sehingga perusahaan bisa survive. Hal ini 

bisa dilakukan dengan memasang iklan dikoran, majalah – majalah dan radio.
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