
BAB V 

P E- N"U T U P

1. Kesimpulan
1 ~ t

1. Ekspedisi Muatan Kapal Laut yang merupakan perusahaan 

jasa adalah kegiatan dari perusahaan yang mengatur 

tentang pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan yang 

menyangkut .menerima atau penyerahan muatan yang diang- 

kut melalui lautan untuk diserahkan atau diterima dari 

perusahaan pelayaran untuk kepentingan pemilik barang. 

Jadi perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah pe

rusahaan yang bidang usahanya secara khusus adalah da

lam bidang Ekspedisi Muatan Kapal Laut.

2. Adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 yang di - 

maksudkan untuk meningkatkan arus barang di pelabuhan 

tersebut mempunyai dampak-dampak, diantaranya adalah 

merosotnya kegiatan EMKL sangat tajam, bahkan dikhawa- 

tirkan bisa mematikan didalam usaha EMKL.

3. Bahwa tidak semua EMKL mempunyai kemampuan sebagaimana 

yang disyaratkan oleh aturan yang sudah berlaku dan 

sebagian besar diantaranya EMKL hanya bekerja sebagai 

perantara saja tanpa usaha meningkatkan mutu jasa pe - 

layanannya, apalagi memperluas pemasaran. Oleh sebab 

itu dengan Inpres no. 4/1985 yang membatasi ruang ge- 

rak dari EMKL, EMKL-EMKL yang sudah terlanjur ada sa - 

ngat memerlukan perhatian.

-47-

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KEGIATAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT… ARUM HARISTIANI



4. Pengurusan dokumen muatan dan ke pabeanan baik untuk 

barang-barang yang masuk maupun yang keluar, setiap 

perusahaan EMKL yang dipercaya oleh relasinya, terle - 

bih dahulu harus meminta surat kuasa dari pemilik ba - 

rang sebagai bukti bahwa EMKL yang bersangkutan yang 

diberi kepercayaan untuk mengurus pengeluaran ataupun 

pemasukan barang-barangnya.

5. Dengan adanya surat kuasa itu maka terjadilah hubungan 

hukum antara pihak yang memberi kuasa dengan yang me - 

nerima kuasa (pemilik barang dengan EMKL) yang mempu - 

nyai akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Akibat hukum yang berlaku bagi EMKL adalah EMKL harus 

melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggungjawab 

atas pengurusan barang-barang yang diserahkan padanya. 

Dilain pihak pemilik barang harus memenuhi kewajiban - 

nya juga yaitu melunasi segala biaya yang telah dise - 

tujui.

6. Permasalahan yang terjadi dalam pengurusan barang mu - 

atan adalah merupakan tanggungjawab pihak EMKL sebagai 

konsekwen atas surat kuasa yang diberikan oleh pihak 

pemilik barang kepada EMKL, Pihak EMKL tidak akan mem- 

perlambat proses penyelesaiannya, tetapi akan disele - 

saikan dengan cepat dengan membayar ganti rugi kepada 

pihak pemilik barang. Apalagi dengan berlakunya Inpres 

no. 4/1985, setiap perusahaan EMKL harus menjaga ke - 

percayaan terhadap para langganannya agar tidak kehi - 

langan relasinya*
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2, Saran-saran

1. Jika ada suatu 'peraturan yang diundangkan, hendaknya 

dampak dari peratiran yang diundangkan tersebut tidak 

sampai mematikan suatu badan usaha yang telah ada, wa-( 

laupun bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasional;

2* Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis
\

dari Menteri yang terlibat, sehingga mengakibatkan pi- 

hak^-pihak yang terkena peraturan itu menjadi bingung 

dalam melaksanakannya, sehingga tidak berkepastian hu
kum;

3. Tidak harus Ê IKL saja yang harus menerima akibatnya 

begitu menyolok, tetapi badan-badan yang lain perlu 

ditangani kembali, dimana percepatan arus barang tetap 

menjadi tujuan utama.
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