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ABSTRAK 

 

 Persaingan perdagangan internasional semakin maju dan mengalami 

peningkatan, ini dapat dilihat dari beberapa negara yaitu Cina dan India yang 

semakin maju di bidang perdagangan internasional, dan India sudah dapat 

mensejajarkan perekonomiannya dengan Cina, bukan usaha yang sederhana 

tetapi itu juga karena meningkatkan perekonomian termasuk juga persagangan 

internasional. 

 Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, yang 

memiliki kekayaan alam baik migas maupun non migas, tidak mau ketinggalan 

dengan negara lain dan ikut ambil bagian dalam perdagangan luar negeri. 

Adakalanya produksi dari suatu negara belum dapat dimaksimalkan 

seluruhnya di dalam negeri, maka sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu telah 

mendorong orang-orang untuk memperdagangkan hasil produksi itu ke 

negara lain diluar batas negaranya disebut perdagangan luar negeri. 

 Dalam perdagangan international ini dibutuhkan pihak-pihak untuk 

membantu menjaga kelancaran kegiatan tersebut. Salah satu pihak yang 

berperan besar dalam membantu kegiatan ekspor-impor adalah freight 

forwarding.  

 Diantara dokumen-dokumen ekspor diatas yang terpenting adalah 

dokumen Bill of Lading (B/L). Dokumen Bill of Lading atau Konosemen 

merupakan tanda terima pengiriman barang ekspor yang diberikan perusahaan 

pelayaran kepada pengirim barang. Dokumen Bill of Lading sendiri dibuat oleh 

perusahaan pelayaran atau agennya didasarkan oleh Shipping Instruction (SI) 

yang diberikan oleh eksportir (shipper) atau melalui forwadingnya. Sebelum 

Bill of Lading asli tersebut dibuat, terlebih dahulu diadakan koreksi oleh 

pengirim atas draft Bill of Lading yang telah diberikan sebelumnya oleh 

pelayaran untuk diperiksa isinya. Setelah dikoreksi isinya maka kemudian 

perusahaan pelayaran membuat shipping order untuk master kapal yang 

berisi perintah untuk pengapalan berang. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalannya waktu, dunia perdagangan 

international semakin mengalami perkembangan yang luar biasa 

pesat. Hal ini terjadi karena kebutuhan barang dan jasa suatu 

negara tidak dapat di penuhi oleh negara itu sendiri. Sehingga 

menimbulkan kegiatan perdagangan lintas negara untuk saling 

memenuhi kebutuhan antar negara yang sering disebut ekspor 

impor. 

Persaingan perdagangan internasional semakin maju dan 

mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dari beberapa negara 

yaitu Cina dan India yang semakin maju di bidang perdagangan 

internasional, dan India sudah dapat mensejajarkan 

perekonomiannya dengan Cina, bukan usaha yang sederhana 

tetapi itu juga karena meningkatkan perekonomian termasuk 

juga persagangan internasional. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang 

berkembang, yang memiliki kekayaan alam baik migas maupun 

non migas, tidak mau ketinggalan dengan negara lain dan ikut 

ambil bagian dalam perdagangan luar negeri. Adakalanya 

produksi dari suatu negara belum dapat dimaksimalkan 

seluruhnya di dalam negeri, maka sejak berpuluh-puluh tahun 
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yang lalu telah mendorong orang-orang untuk 

memperdagangkan hasil produksi itu ke negara lain diluar batas 

negaranya disebut perdagangan luar negeri (Amir M.S. 2000 ; 4). 

Di samping globalisasi menjadi tantangan bagi kalangan 

bisnis, pada tahun 2003 telah terbentuk blok perdagangan seperti 

AFTA (Asean Free Trade Area/kawasan perdagangan bebas 

hambatan Asean) dan telah dirancang tahun 2020 liberalisasi 

ekonomi APEC (Asia Pacific Economic Cooperation/kerja sama 

ekonomi negara Asia Pasifik). 

Persaingan bebas AFTA 2010 memungkinkan 

competitor asing bebas berbisnis diantara anggota AFTA, 

dimana Indonesia adalah Negara yang potensial demannya lebih 

dari 230 juta.dengan pasar yang sebesar itu memungkinkan 

munculkan berbagai bidang usaha. Oleh karena itu perusahaan 

perlu memperluas jaringan bisnisnya hal itu menimbulkan 

persaingan ketat antara competitor yang mempunyai produk 

yang sama, jadi perusahaan tersebut harus mempunyai strategi 

pemasaran yang baik sehingga perusahaan tersebut akan dapat 

bertahan diarena persaingan. 

Wujud nyata dari usaha peningkatan kejasama di bidang 

perdagangan internasional adalah proyek National Single 

Window (NSW) yang diikuti dengan proyek Asean Single 

Window (ASW) yang akan terealisasi dengan kemudahan-
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kemudahan untuk melakukan perdagangan internasional. Asean 

Single Window (ASW) telah menjadi kesepakatan negara Asean 

yang ditandatangani oleh Menteri Ekonomi Asean di Kuala 

lumpur tanggal 9 Desember 2005. dalam upaya mengarah ke 

Asean Single Window (ASW), masing-masing negara Asean 

terlebih dahulu harus menerapkan National Single Window 

(NSW). Menurut rencana kerja Asean Single Window (ASW) 

pada tingkat Asean, sistem dan uji coba National Single Window 

(NSW) di masing-masing negara sudah harus diselesaikan pada 

tahun 2006. Uji coba National Single Window (NSW) di 

Indonesia dilaksanakan di Batam pada Desember 2006. 

National Single Window (NSW) pada dasarnya adalah 

sistem elektronik untuk menyelesaikan prosedur ekspor-impor 

dan kepabeanan secara terpadu, cepat, efisien, dan berkelanjutan. 

Dengan National Single Window (NSW) diharapkan kinerja 

pelabuhan dan kegiatan ekspor-impor dapar lebih ditingkatkan. 

Dasar Pembentukan National Single Window (NSW) adalah 

Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single 

Window yang ditandatangani 9 Desember 2005 di Kualalumpur 

, Malaysia dimana Indonesia dan 5 Negara Lainnya (Malaysia, 

Singapore, Thailand, Phillipina, Brunei) harus sudah 

menerapkan Asean Single Window (ASW) pada tahun 2008. 

Sedangkan 4 negara ASEAN lainnya pada tahun 2012. Sesuai 
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ASW (Asean Single Window) action plan setiap negara 

membentuk kelembagaan untuk membentuk National Single 

Window (NSW). 

Dalam perdagangan international ini dibutuhkan pihak-

pihak untuk membantu menjaga kelancaran kegiatan tersebut. 

Salah satu pihak yang berperan besar dalam membantu kegiatan 

ekspor-impor adalah freight forwarding.  

Diantara dokumen-dokumen ekspor diatas yang 

terpenting adalah dokumen Bill of Lading (B/L). Dokumen Bill 

of Lading atau Konosemen merupakan tanda terima pengiriman 

barang ekspor yang diberikan perusahaan pelayaran kepada 

pengirim barang. Dokumen Bill of Lading sendiri dibuat oleh 

perusahaan pelayaran atau agennya didasarkan oleh Shipping 

Instruction (SI) yang diberikan oleh eksportir (shipper) atau 

melalui forwadingnya. Sebelum Bill of Lading asli tersebut 

dibuat, terlebih dahulu diadakan koreksi oleh pengirim atas draft 

Bill of Lading yang telah diberikan sebelumnya oleh pelayaran 

untuk diperiksa isinya. Setelah dikoreksi isinya maka kemudian 

perusahaan pelayaran membuat shipping order untuk master 

kapal yang berisi perintah untuk pengapalan berang. 

Kemudian master kapal mengeluarkan Mate’s Receipt sebagai 

bukti bahwa barang telah dikirim. Apabila barang sudah dimuat 

diatas kapal, perusahaan pelayaran akan menerbitkan Bill of 
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Lading yang asli dalam beberapa lembar sesuai permintaan 

pengirim. 
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BAB  2 LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Ekspor 

Menurut Amir MS (2003:111) pengertian ekspor adalah 

perdagangan dengan mengeluarkan barang dari dalam ke luar pabean 

Indonesia dengan memenuhi ketentuan- ketentuan berlaku. 

Menurut Hamdani (2003:19), secara garis besar, pengertian ekspor 

adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke 

luar negeri. 

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari 

suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses 

perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk 

mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk 

memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya 

membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun 

penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, 

lawannya adalah impor (Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia 

bebas). 

Ekspor merupakan aktivitas atau proses atau kegiatan 

mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Dimana wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, laut dan udara serta tempat-tempat tertentu di 

ZEE (Zona Economy Exclusive). 
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Maka,    melihat    dari    beberapa    pengertian    di    atas    penulis    

dapat menyimpulkan, bahwa pengertian ekspor adalah suatu kegiatan 

mengeluarkan barang-barang dari daerah pabean sesuai dengan 

peraturan perundangan yang 

berlaku, dan daerah pabean itu sendiri merupakan wilayag Republik Indonesia 

yang meliputi darat, laut dan udara serta tempat tertentu yang disebur Zono 

Economy Exlusive (ZEE)Menurut Samudro (2007:2), beberapa faktor pendorong 

suatu negara untuk melakukan ekspor antara lain, sebagai berikut : 

1. Terbatasnya sumber daya alam di suatu negara. 

2. Kegiatan ekspor diharapkan dapat meningkatkan devisa Negara( 

profit oriented). 

3. Mempererat hubungan bilateral maupun multilateral antar pelaku 

perdagangan internasional. 

Kendala- kendala lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam 

rangka melakukan transaksi perdagangan internasional adalah : 

1. Sistem pemerintahan yang berbeda-beda. 

2. Ketentuan hukum yang berlaku di setiap negara. 

3. Currency yang digunakan . 

4. Perbedaan jarak yang relatif jauh. 

5. Adanya retriksi dan proteksi perdagangan dari setiap negara. 

6. Adanya conflict of interest. 

Pengelompokan barang-barang ekspor tertuang dalam Surat 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
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117/MPP/Kep/II/2003 yang kemudian direvisi sehingga menjadi Surat 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

02/MDAG/PER/1/2007. 

Pada dasarnya pengelompokan barang- barang yang diatur, diawasi 

dan dilarang adalah agar komoditas tersebut dapat diproses menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi dan untuk meningkatkan nilai 

tambah, menjaga pengadaan bahan baku, melindungi kelestarian alam 

dan hutan, dan melindungi jenis tanaman dan binatang langka (Modul 

Penunjang Praktek DIII Bisnis Internasional PPEI). Pemerintah 

mengelompokkan barang ekspor menjadi 4, yaitu : 

1. Barang-barang yang diatur tata niaga ekspornya 

Adalah barang yang ekspornya oleh eksportir terdaftar, yaitu 

perorangan atau perusahaan yang telah mendapat pengakuan dari 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan. 

Barang- barang diatur tata niaga ekspornya adalah : 

a. Tekstil dan produk tekstil. 

b. Kayu dan produk kayu. 

c. Barang hasil industri dan kerajinan dari kayu cendana. 

d. Kopi. 

e. Maniok. 

2. Barang-barang yang diawasi ekspornya 

Adalah barang yang boleh diekspor dengan persetujuan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan. 
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Barang- barang yang diawasi dalam tata niaganya adalah : 

a. Kacang kedelai, pecah dan utuh. 

b. Padi dan beras. 

c. Tepung gandum dan meslin. 

d. Tepung beras dan lain-lain. 

3. Barang-barang yang dilarang ekspornya 

Adalah barang- barang yang tidak boleh diekspor. 

Barang- barang yang dilarang dalam tata niaganya adalah: 

a. Jenis hasil perikanan dalam keadaan hidup ( arwana, benih ikan 

sidat, ikan hias air tawar jenis Botia Macracanthus ukuran 15 cm 

keatas, udang galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm, 

udang Penaeidae. 

b. Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi secara mutlak. 

c. Kulit mentah, pickled dan Wet blue binatang melata atau reptile. 

d. Karet bongkah. 

e. Bahan- bahan remiling dan rumah asap berupa slamp, lump, 

scrabs, karet tanah, unsmoked sheet. blanked sheed, smoke sheet 

lebih rendah dari kualitas IV, blanked D off, cutting C, remilled 

4, flat bark creps. 

f. Limbah dan skrap fero, ingot hasil peleburan skrap besi dan baja 

(limbah dan skrap dari besi tuang, limbah dan skrap dari baja 

stainlees, limbah dan skrap dari baja panduan lainnya, limbah dan 

skrap dari timah, dan lain- lain). 
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g. Sisa dan skrap tembaga. 

h. Kuningan rongsokan. 

i. Barang kuno yang mempunyai nilai kebudayaan. 

4. Barang-barang yang bebas ekspornya 

Adalah barang- barang yang tidak tergolong atas barang ekspor 

yang diatur, diawasi dan dilarang, maka barang tersebut disebut 

barang bebas ekspor. 

Pengelompokan tersebut dapat mempengaruhi proses 

pengiriman atau pengeluaran barang dari wilayah pabean. Jadi, setiap 

barang yang akan melewati daerah pabean akan diperiksa sesuai 

pengelompokan dan sesuai perundangan yang berlaku oleh petugas 

Bea dan Cukai. 
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BAB 3 PEMBAHASAN 

 

1. Pengertian Ekspor 

Ekspor adalah aktivitas atau kegiatan mengeluarkan 

barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan 

mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan 

mengharapkan pembayaran dalam valuta asing (AMIR M.S: 

2000). Dimana wilayah Republik Indonesia yang meliputi 

wilayah darat, laut dan udara serta tempat-tempat tertentu di ZEE 

(Zona Economy Exclusive). 

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menarik 

kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan ekspor adalah 

menjual dan atau menyalurkan dan atau mendistribusikan dan 

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-tempat tertentu di ZEE 

(Zona Economy Exclusive). 

Tujuan melakukan ekspor antara lain: 

Meningkatkan laba perusahaan melaluiperluasan

 pasar serta  memperoleh harga jual yang lebih baik. 

(optimalisasi laba). 

a) Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan dari 
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pasar domestik (membuka pasar ekspor). Dengan demikian 

komoditi yang diproduksi mempunyai pasar yang luas, tidak 

lagi sekedar pasar dalam negeri, tapi juga mampu melayani 

konsumen di mancanegara. 

b) Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (installed 

capacity – idle capacity – excess capacity), sehingga tercapai 

kapasitas optimum dalam berproduksi, yang dapat menekan 

biaya umum perusahaan (overhead cost). 

c) Membiasakan diri bersaing di gelanggang internasional, 

sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar 

dari sbutan ”jago kandang”. 

2. Dokumen Ekspor 

Dalam kegiatan ekspor tersebut terdapat beberapa 

prosedur yang harus dilewati, salah satunya adalah kepengurusan 

dokumen ekspor. Dokumen tersebut memiliki fungsi yang 

berbeda namun saling berkaitan. Dokumen tersebut adalah: 

1. Packing List 

Packing List adalah daftar dan informasi mengenai 

barang barang yang akan dikirim ke importir di luar negeri. 

Informasi pokok yang ada di dalam Packing List adalah : 

a. Dercription of good (uraian barang / nama barang). 

b. Quantity (jumlah barang). 

c. Gross Weight dan Nett Weight (berat kotor dan berta bersih). 
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d. Meansurement (ukuran dan volume m³). 

Informasi atau data lain yang perlu dimasukkan ke dalam 

Packing List yang kita buat adalah : 

a. Tulisan Packing List dan Nomer Packing List. 

b. Tanggal dibuatnya Packing List. 

c. Kepada siapa barang ekspor tersebut akan dikirim 

biasanya ditujukan ke importir, kecuali ada perintah lain 

di L/C. 

d. Dan data lain bila diperintahkan dalam L/C, misalnya 

untuk mencantumkan Nomer L/C, Nomer Purchase 

Order dll. 

2. Invoice 

Invoice adalah dokumen ekspor yang memuat 

informasi mengenai berapa besar nilai barang diekspor, 

dalam mata uang Dollar atau lainnya, sehingga data yang 

terdapat dalam invoice adalah : 

a. Description of good (nama barang ). 

b. Quantity ( jumlah barang ). 

c. Unit Price ( Harga per unit ). 

d. Amount ( jumlah nilai berasal dari quantity x per unit ). 

Informasi atau data lain yang perlu dimasukkan ke dalam 

invoice yang kita siapkan adalah : 

a. Tulisan Invoice dan Nomer Invoice. 
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b. Tanggal dibuatnya invoice. 

c. Kepada siapa barang ekspor / invoice ini akan ditujukan. 

d. Dan data lain yang perlu dimasukkan sesuai dengan 

perintah dalam L/C bila ada. 

3. PEB ( Pemberitahuan Ekspor Barang ) 

PEB merupakan dokumen ekspor yang harus 

dipersiapkan oleh eksportir 

dimana eksportir tinggal mengisi data-data pada kolom yang 

terdapat pada lembar PEB yang tersedia di bea cukai atau 

bisa mencetak sendiri asal formatnya sesuai dengan yang 

ditentukan. 

Untuk pengisian lembar PEB eksportir harus 

mempunyai buku panduan pengisian PEB yang memuat 

kode-kode Negara tujuan ke seluruh dunia, kode pelabuhan 

muat, kode propinsi, kode pelabuhan transit, HS code ( jenis 

barang yang diekspor ) dsb. 

4. Shipping Instruction 

Shipping instruction merupakan perintah 

pengapalan barang dan ditujukan kepada agen perwakilan 

dari kapal yang akan mengangkut barang itu. (suyono, 2001: 

115). 

Shipping Instruction ( SI ) adalah dokumen yang 

dibuat eksportir untuk booking ruang kapal sekaligus pesan 
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container serta memuat data-data untuk dasar pembuatan bill 

of lading. Shipping instruction bukan dokumen ekspor pokok 

dan bisa dikualifikasikan sebagai dokumen pendukung, 

namun mempunyai fungsi strategis karena sebagai 

informasi antara eksportir sebagai penerima L/C dan 

shipping company yang membuat bill of lading. 

Perintah-perintah khusus mengenai data / 

informasi apa yang harus tercantum dalam bill of lading 

adalah terdapat di L/C sementara shipping company tidak ikut 

menerima atau membaca L/C. 

Dengan mekanisme seperti ini bilamana ada data 

yang harus dimasukkan ke dalam L/C namun eksportir tidak 

meneruskan melalui shipping instruction, maka Bill of 

Lading yang dibuat Shipping Company akan salah. 

Informasi yang harus termuat di dalam Shipping 

Instruction adalah semua data yang diperlukan dalam 

pembuatan bill of lading misalnya : shipper, consignee, 

notify, description of good, final destination, port of lading, 

port of discharge dsb. Juga harus memuat mengenai : 

a. Berapa jumlah container yang dipesan, dan berapa 

ukurannya 20’ 40’ / HC. 

b. Kapan container harus dibawa ke tempat eksportir. 

c. Dimana alamat jasa EMKL / PPJK sebutkan nama, 
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alamat dan nomer teleponnya bila ada. 

Shipping Instruction kemudian dikirim ke 

“Shipping Company” melalui fax atau dikirim langsung 

dengan kurir. 

Setelah menerima SI dari eksportir, maka shipping 

company akan menyiapkan Delivery Order (DO), untuk 

pengambilan kontainer kosong di depo penumpukan. 

Kontainer kosong kemudian dibawa menuju ke 

gudang milik eksportir sesuai permintaan yang ada dalam SI, 

dilakukan stuffing (pemuatan barang ke dalam container), 

yang selanjutnya dibawa ke pelabuhan muat, apabila 

menggunakan fumigasi kontainer tersebut terlebih dahulu 

dibersihkan dari segala hama yang dapat merusak barang, 

obat tersebut ada yang berupa semprotan ada pula yang 

disuntikkan ke barang tersebut. 

Tugas untuk memawa container kosong ke tempat 

eksportir dan membawa kembali container yang sudah diisi 

ke pelabuhan muat merupakan tugas container EMKL / 

PPJK. 

5. PPBE (Permohonan Pemerikasaan Barang Ekspor) 

PPBE adalah dokumen pendukung lain yang 

dibuat oleh eksportir dan ditujukan ke ’ Sucofindo ‘ 

(Superintending Company of Indonesia) yang intinya 



17  

permintaan untuk memeriksa barang-barang yang akan 

diekspor. 

Hasil pemeriksaan oleh Sucofindo akan 

dituangkan dalam dokumen : CPTS (Catatan Pemeriksaan 

Surveyor) yang hanya bersifat sementara dan kemudian 

CPTS ini dalam waktu 1 x 24 jam ditukar dengan dokumen 

pemerikaan yang disebut PRA LPS (sebelum dikapalkan). 

Dan setelah barang selesai dikapalkan Sucofindo akan 

mengeluarkan dokumen yang disebut LPSE (Laporan 

Pemeriksaan Surveyor-Ekspor). 

Fungsi dokumen LPSE ini dalam kaitannya 

dengan fasilitas BAPEKSTA adalah sebagai dokumen pokok 

dalam “Laporan Pelaksanaan Eksportir” untuk bisa menarik 

kembali Bea Masuk, pajak- pajak (PPn, PPn BM, PPh) yang 

telah dibayarkan pada waktu impor bahan-bahan baku / 

barang lainnya. 

Mulai tanggal 1 April 1997, untuk ekspor barang 

yang todak terkait dengan fasilitas BAPEKSTA tidak perlu 

oleh SUCOFINDO. 

6. Endorse PEB di Bea Cukai 

Tugas eksportir selanjutnya setelah container 

dibawa ke pelabuhan muat adalah dating ke Bea Cukai dan 

Perum Pelabuhan. 
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a. Tugas Eksportir di Bea Cukai – Pos Besar 

Tugas eksportir di Bea Cukai (biasanya tugas ini 

dilakukan oleh EMKL/PPJK) adalah minta persetujuan 

muat ke atas kapal dari pihak Bea Cukai. Persetujuan 

muat ini akan dibubuhkan dalam PEB dengan kata 

“Setuju Dimuat”. Syarat yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan persetujuan muat antara lain : 

1). Container sudah masuk pelabuhan. 

2). Membawa copy Packing List dan copy Invoice. 

3). Membawa lembar PEB asli (minimal 3 lembar). 

b. Tugas Eksportir di Perum Pelabuhan 

Tugas Eksportir di Perum Pelabuhan adalah 

membayar jasa-jasa yang dilakukan oleh Perum antara 

lain jasa : 

1). Lift off 

2). Lift on. 

3). Haulage. 

4). Biaya penumpukan container.  

5). Biaya Dermaga 

Setelah membayar jasa-jasa pelabuhan tersebut di 

perum pelabuhan dan PEB sudah mendapatkan 

persetujuan muat, maka copy PEB tersebut ke Shipping 

Company melalui fax / langsung. Dengan berdasarkan 
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PEB yang sudah ada persetujuan muat dari Bea Cukai, 

maka Shipping Company mengeluarkan dokumen 

pengapalan dikenal dengan nama “Bill of Lading”. 

7. COO (Certificate of Origin) 

Setelah eksportir mendapatkan Bill of Lading dari 

Shipping Company maka langkah sejanjutnya adalah 

menyiapkan COO (Certificate of Origin) atau Surat 

Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh Departemen 

Penindustrian dan Perdagangan (Deperindag). 

Inti dari COO adalah pernyataan dari pemerintah 

Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan yang menyatakan bahwa 

barang-barang yang diekspor tersebut benar-benar dibuat di 

Indonesia (di Negara asal barang eksportir). 

Prosedur untuk mendapatkan COO adalah  eksportir 

membuat surat permohonan COO ke Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan serta membuat Surat 

Pernyataan yang menyatakan bahwa barang-barang

 yang  diekspor  tersebut

 benar-benar dibuat di perusahaannya di wilayah 

Indonesia, COO tersebut ditandatangani diatas materai oleh 

eksportir dan bila pernyataanya tidak benar sanggup 

menerima sanksi sesuai dengan undang-undang yang 
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berlaku. 

Surat permohonan dan Surat Pernyataan yang 

sudah tersebut diserahkan ke Departemen Perdagangan dan 

Perindustrian dengan dilampiri : 

a. Copy Packing List 

b. Copy Invoice 

c. Copy PEB 

d. Copy Pra LPS (bila ada) 

e. Copy Bill of Lading 

f. Copy L/C 

Kemudian eksportir membeli formulir SKA 

diloket yang tersedia dan diisi sesuai dengan ketentuan yang 

ada, dan dimintakan pengesahan oleh pejabat yang 

berwenang. 

8. Beneficiary’s Certificate 

Setelah mendapatkan SKA, maka langkah 

sejanjutnya eksportir membuat dokumen yang dikenal 

dengan istilah “Beneficiary’s Certificate”. 

“Beneficiary’s Certificate” adalah surat 

pernyataan yang dibuat oleh eksportir yang menyatakan 

bahwa copy dari dokumen- dokumen eksportir yang diminta 

telah dikirim ke alamat importir sesuai dengan syarat L/C, 

dengan dilampirkan bukti / resi pengiriman dari Pos/DHL. 
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9. Asuransi 

Bilamana dalam L/C disyaratkan adanya asuransi 

untuk melindungi pengiriman barang ke luar negeri dan 

asuransi ditanggung oleh eksportir, maka langkah untuk 

mendapatkan polis asuransi adalah eksportir menghubungi 

Perusahaan Asuransi untuk menghitung besarnya biaya yang 

harus ditanggung. 

Setelah pihak asuransi mengecek keadaan barang yang akan 

dikirim ke luar negeri tersebut dan menhitung probabilitas 

terjadinya claim / resiko dalam perjalanan, maka pihak 

asuransi akan mengeluarkan polis asuransi. 

10. Delivery Order 

Dilivery Order (DO) merupakan perintah 

pengiriman barang dari shipper / eksportir kepada freight 

forwarding. 

11. Certificate Of Quality 

Sertifikat ini merupakan syarat keterangan yang 

menyatakan tentang mutu barang yang di ekspor. 

12. Shipping Agent Certificate 

Surat keterangan yang dibuat oleh shipping agent 

atas perintah beneficiary berdasar perintah L/C. 

13. Sanitary, Health And Veterinary Certificate 

Sertifikat ini diperlukan untuk menyatakan bahwa 
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bahan baku ekspor, tanaman, atau bahan hasil tanaman telah 

diperiksa dan dinyatakan bebas penyakit. Dalam sertifikat ini 

juga dicantumkan tentang tingkatn daya tahan barang, 

kebersiahan serta asperk kesehatan lainnya. 

3. Pengertian Freight Forwarding 

Freight Forwarding merupakan badan usaha atau 

perusahaan jasa yang memberikan service/pelayanan jasa atau 

memegang dan bertanggung jawab atas semua kegiatan 

pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan 

menggunakan multimodal transport, baik melalui darat, laut 

maupun udara serta mencakup kegiatan penerimaan, 

penyimpanan, pengepakan, penimbangan barang, pengurusan, 

penyelesaian dan penerbitan dokumen angkutan. Perhitungan 

biaya angkutan, klaim, asuransi, penyelesaian tagihan dan biaya-

biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang sampai pada 

tempat tujuannya. ( Suyono, 2001 : 125 ). 

Sementara itu pengertian Freight Forwarding pernah 

didefinisikan dalam PER-178/PJ/2006 ( yang kemudian dicabut 

dengan terbitnya PER- 70/PJ/2007 ) yaitu mengacu pada 

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM/10 Tahun 1988 

tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan SK Menhub 

tersebut, yang dimaksud dengan jasa freihgt forwarding adalah 

usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan Pemilik 
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Barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi 

terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui 

transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan 

penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan 

pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, 

penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi, atas pengiriman 

barang serta penyelesaian tagihandan biaya-biaya lainnya 

berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai 

dengan diterimanya barang oleh yang berhak

 menerimanya. Dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan   

bahwa   freight forwarding bertanggung jawab sebagai 

perantara antara penjual dan pembeli dalam hal pengiriman, 

pengangkutan maupun penerimaan barang dan bertanggung 

jawab penuh selama barang dalam posisi dikirim, diangkut dan 

masih berada di perjalanan dan masih menjadi pengawasan 

pihak Freight forwarding. Tetapi dalam hal kerusakan dan atau 

kehilangan dapat dialih tanggungjawabkan kepada perusahaan 

asuransi atau dengan ketentuan lain sesuai dengan keputusan 

dan keinginan penjual maupun 

pembeli dan juga sesuai dengan perjanjian diantara penjual dan 

pembeli. 

4. Pengertian EMKL 

Ekspedisi Muat Kapal Laut (EMKL) adalah badan atau 
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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 arus 

barang-barang dan kelancaran bagi pengurusan dokumen- 

dokumen yang menerima kuasa dari importir dan eksportir untuk 

kepentingan pengapalan baranng-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 didalamnyamenyangkut berbagai macam pekerjaan 

yang antara lain seperti : masalah pengepakan sortir, 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 di 

samping perantara di dalam pengurusan dokumen dan pekerjaan 

yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang 

meliputi usaha penggudangan dan pengangkutan daratnya. 

Pekerjaan tersebut dari segi pertimbangan ekonomi dan teknik 
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dan dilakukan oleh yang berkepentingan sendiri atau bisa juga 

usaha lain dan sanggup dan mempunyai skill dan keahlian serta 

berbagai perlatan yang dapat mendukungnya. 

Dengan hal tersebut bahwa suatu perusahaan industri 

perdagangan milik warga negara Indonesia 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, memuat 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 yaitu sejak memberi ongkos dari pemilik barang 

secara keseluruhan yaitu sejak 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 
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adalah Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 82/AL. 

385/Phb – 85 tentang pembinaan perusahaan Ekspedisi Muatan 

Kapal Laut adalah 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 mengisanakan atau 

menerima barang dagangannya di angkut melalui laut dalam hal 

perdagangan Internasional maupun Nasional melalui Bea Cukai. 

Ekspor merupakan bagian yang sangat penting dalam 

perekonomian Indonesia. Kegiatan ekspor memberikan lapangan 

kerja bagi banyak orang serta menghasilkan devisa yang sangat 

diperlukanuntuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu 

pengembangan ekspor sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

upaya untuk meningkatkan ekspor, perlu mendapat perhatian 

yang layak. 

5. Bill of lading. 

Tanda terima pengiriman barang-barang yang diterbitkan 

oleh pengangkut (carrier) kepada pengirim barang (shipper). 
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Ada berbagai penadapat tentang bill of lading , seperti definisi 

bill of lading menurut: 1. Suyono (2001:265) 

B/L adalah dokumen pengangkutan barang yang berisi 

informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data 

muatan, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, rincian freight, 

nama consignee, jumlah B/L yang harus ditandatangani. 

1. Amir M.S (2003:125) 

B/L adalah tanda terima barang yang telah dimuat dalam 

kapal yang juga merupakan dokumen of title yang berarti 

sebagai atas pemilikan barang dan byukti perjanjian 

pengangklutan barang melalui laut. 

3.  Radiks purba (1983:32) 

 B/L adalah suatu dokumen pengapalan komoditi yang 

disediakan pengangkut di pelabuhan muat. 

6. Jenis Dokumen Bill Of Lading 

a. Menurut sarana angkutannya 

a. Marine B/L 

B/L yang dikeluarkan untuk pengiriman barang lewat laut. 

b. Air Way Bill 

Dokumen B/L yang dikeluarkan untuk pengiriman 

barang lewat udara. 

c. Railway Consignment Note 

Dokumen B/L yang dikeluarkan untuk pengiriman 
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barang lewat darat / kereta api. B/L jenis ini sering 

digunakan di daerah yang pengirimannya dapat 

menggunakan transportasi darat. 

d. Combined Transport B/L 

B/L yang dikeluarkan apabila pengiriman barang 

menggunakan lebih dari satu transportasi. 

Dari jenis-jenis B/L diatas yang sering digunakan dalam 

prakteknya adalah Marine B/L atau menggunakan transportasi 

laut dan Combined Transport B/L 

b. Menurut kepemilikannya 

a. Bearer B/L 

B/L atas pemegangnya, setiap orang yang memegang 

B/L ini dapat menagih barang yg tersebut di dalam B/L. 

Kata bearrer dicantumkan di bawah consignee. 

b. Straight B/L 

B/L atas nama, B/L ini mencantumkan nama consignee 

dengan menggunakan kata ”consigned to” di atas nama 

alamat consignee. 

c. Order B/L 

B/L dibuat atas order, mencantumkan kata ”consigned to 

order of” dan “to the order of” atau “to order” di depan 

atau di belakang nama consignee. 
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c. Menurut fungsinya 

a. Shipped B/L 

Dokumen yang menunjukkan bahwa barang telah dimuat. 

B/L ini tidak di tanda tangani tetapi dikembalikan ke 

shipper sebelum barang dimuat dikapal yang akan 

mengangkutnya ke tempat tujuan. 

b. Received for shipment B/L 

B/L ini digunakan perusahaan pelayaran waktu menerima 

barang dari shipper di gudang pelayaran atau tempat di 

bawah pengawasan serta di inland container depot. 

c. Through B/L 

B/L ini dipakai untuk muatan transhipment dimana 

pengangkut pertama bertanggung jawab untuk 

pengangkutan melalui pengangkutan kedua ( second 

carrier ) melalui perwakilannya dimana barang di bongkar 

lebih dulu untuk dikapalkan dengan pengangkutan kedua 

sehingga sampai ketempat tujuan. 

d. Groupage B/L 

Jenis ini dipakai forwarder dengan mengumpulkan 

berbagai jenis barang dari berbagai shipper dan pengiriman 

sebagai suatu kesatuan. Pemilik kapal mengeluarkan 

Groupage B/L terhadap forwarder, dimana forwarder 

selanjutnya untuk tiap shipper mengeluarkan House B/L 
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dari tiap perusahaannya. 

d. Jenis B/L lainnya adl : 

a. Short from B/L, bila syarat2 pengangkutan tdk 

dicantumkan secara lengkap di B/L, yang ada hanya 

catatan2 singkat saja. 

b. Long from B/L, semua syarat2 pengangkutan diperinci di 

B/L. 

c. Trough B/L, B/L tetap menunjukkan pelabuhan atau 

tujuan meskipun dalam perjalanannya mengalami alih 

kapal (tanshipment). 

d. Linier B/L, B/L digunakan utk kapal yg berjadwal tetap. 

e. Charter B/L, digunakan utk kapal dicarter, kecuali 

disyaratkan L/C, B/L ini tdk diterima oleh bank. 

f. Groupage B/L, B/L gabungan digunakan dalam 

container consolidation, consilidator di luar 

negeri sebagai consignee. 

g. Container B/L, B/L digunakan dlm pengangkutan 

kontainer, dalam B/L tersebut dinyatakan jumlah 

kontainer yang diangkut tanpa perincian isi kontainer, 

karena pihak pengangkut menerima brg sudah di dalam 

kontainer. 

h. House B/L, B/L untuk negosiasi yang diserahkan oleh 

konsolidator kpd masing-masing eksportir dalam 
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consolidation kontainer. 

i. Clean B/L, B/L tanpa ada catatan kekurangan 

atau kerusakan barang. 

j. Unclean B/L, B/L yg menyebutkan kekurangan 

F. Full Set B/L 

B/L ini dikeluarkan dalam bentuk set lengkap yang terdiri dari dua 

macam bentuk : 

1. B/L Asli ( Negotiable B/L ) 

Lembar B/L ini diseragkan kepada shipper 

2. B/L Copy ( Non Negotiable B/L) 

Dalam B/L ini tercantum sebuah klausul bahwa jika salah satu 

B/L ditukarkan D/O yang lain tidak berlaku lagi. 

Berarti semua lembaran asli B/L yg menandatangani dan harus 

diserahkan kpd pembuka L/C. Lembaran asli disebut Negoitable 

B/L. Lembaran copy lainnya disebut Non negotiable B/L. 

3. Pihak - pihak yang tercantum, 

a). Shipper,beneficiary, dari L/C, Exportier atau pengirim. 

 b). Consignee, kpd siapa brg ditujukan 

c). Notify party,address of arrival notice yang ditetapkan dalam 

L/C d). Carrier,Penggangkut, Perusahaan pelayaran. 

4. Tanggal B/L, 

Terdapat 2 tanggal dalam B/L,yaitu : 

a). date of issue 
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b). on board the ship 

5. Fungsi B/L 

a). Tanda bukti penerimaan barang pengangkut untuk diangkut 

(kontrak pengangkutan) antara carrier dan shipper serta 

consigne dikenal dgn perjanjian unilateral. 

b). Bukti kepemililan barang (document of title), orang yang 

memegang B/L adalah pemilik barang yang tercantum 

didalamnya. 
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BAB 4 KESIMPULAN 

1. Jenis Dokumen Bill Of Lading 

a. Menurut sarana angkutannya 

1) Marine B/L 

2) Air Way Bill 

3) Railway Consignment Note 

4) Combined Transport B/L 

b. Menurut kepemilikannya 

1) Bearer B/L 

2) Straight B/L 

3) Order B/L 

c. Menurut fungsinya 

1) Shipped B/L 

2) Received for shipment B/L 

3) Through B/L 

4) Groupage B/L 

d. Jenis B/L lainnya adl : 

1) Short from B/L, bila syarat2 pengangkutan tdk 

dicantumkan secara lengkap di B/L, yang ada hanya 

catatan2 singkat saja. 

2) Long from B/L, semua syarat2 pengangkutan diperinci di 

B/L. 
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3) Trough B/L, B/L tetap menunjukkan pelabuhan atau 

tujuan meskipun dalam perjalanannya mengalami alih 

kapal (tanshipment). 

4) Linier B/L, B/L digunakan utk kapal yg berjadwal tetap. 

5) Charter B/L, digunakan utk kapal dicarter, kecuali 

disyaratkan L/C, B/L ini tdk diterima oleh bank. 

6) Groupage B/L, B/L gabungan digunakan dalam container 

consolidation, consilidator di luar negeri sebagai 

consignee. 

7) Container B/L, B/L digunakan dlm pengangkutan 

kontainer, dalam B/L tersebut dinyatakan jumlah 

kontainer yang diangkut tanpa perincian isi kontainer, 

karena pihak pengangkut menerima brg sudah di dalam 

kontainer. 

8) House B/L, B/L untuk negosiasi yang diserahkan oleh 

konsolidator kpd masing-masing eksportir dalam 

consolidation kontainer. 

9) Clean B/L, B/L tanpa ada catatan kekurangan atau 

kerusakan barang. 

10) Unclean B/L, B/L yg menyebutkan kekurangan 

F. Full Set B/L 

B/L ini dikeluarkan dalam bentuk set lengkap yang terdiri dari dua 
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macam bentuk : 

1. B/L Asli ( Negotiable B/L ) 

Lembar B/L ini diseragkan kepada shipper 

2. B/L Copy ( Non Negotiable B/L) 

Dalam B/L ini tercantum sebuah klausul bahwa jika salah satu 

B/L ditukarkan D/O yang lain tidak berlaku lagi. 

Berarti semua lembaran asli B/L yg menandatangani dan harus 

diserahkan kpd pembuka L/C. Lembaran asli disebut Negoitable 

B/L. Lembaran copy lainnya disebut Non negotiable B/L. 

3. Pihak - pihak yang tercantum, 

a). Shipper,beneficiary, dari L/C, Exportier atau pengirim. 

 b). Consignee, kpd siapa brg ditujukan 

c). Notify party,address of arrival notice yang ditetapkan dalam 

L/C d). Carrier,Penggangkut, Perusahaan pelayaran. 

4. Tanggal B/L, 

Terdapat 2 tanggal dalam B/L,yaitu : 

a. date of issue 

b. on board the ship 

5. Fungsi B/L 

c). Tanda bukti penerimaan barang pengangkut untuk diangkut 

(kontrak pengangkutan) antara carrier dan shipper serta 

consigne dikenal dgn perjanjian unilateral. 
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d). Bukti kepemililan barang (document of title), orang yang 

memegang B/L adalah pemilik barang yang tercantum 

didalamnya. 
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