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ABSTRAK 
 

 Perdagangan internasional memang tidak bisa terlepas dari namanya 

Kargo. Pengiriman kargo merupakan kegiatan umum yang terjadi dimana 

menyangkut pemindahan barang dari tempat asal ketempat tujuan. Dalam 

pengiriman ini terdapat beberapa jenis kargo salah satunya ada Kargo Dangerous 

Goods. Kargo tersebut merupakan kargo berbahaya yang dapat menyebabkan 

resiko kesehatan, keamanan, properti, dan lingkungan. Kargo Dangerous Goods  

tergolong menjadi 9 kelas. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penanganan dalam pengiriman Kargo Dangerous Goods  Kelas 9, yaitu 

Miscellaneous Dangerous Goods di PT. Jasa Angkasa Semesta. Metode penilitian 

yang yang digunakan dalam peneltian ini adalah penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan data deskriptif karena 

isi dalam penelitian ini memberikan gambaran dan  memaparkan objek penelitian 

berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis berdasarkan 

permasalahan yang terkait degan memaksimalkan engumpulan data yang 

dilakukan menurut dokumen, wawancara, dan observasi. Beberapa informan 

dipilih untuk memberikan informasi terkait upaya pengiriman Miscellaneous 

Dangerous Goods di PT. Jasa Angkasa Semesta. Informan tersebut, yaitu Section 

Head Kargo PT. JAS, Senior Staff Operasional Lapangan, dan Staff dokumen. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya penanganan yang 

dilakukan oleh pihak PT. Jasa Angkasa Semesta dalam menangani Kargo 

Miscellaneous Dangerous Goods meliputi, penanganan administratif yang 

menyangkut kegiatan penerimaan muatan dan pemeriksaan dokumen seperti 

pengukuran berat dan volume kargo, kelengkapan Air Waybill, Shipper’s 

Declarartion, Conssignment Security Declaration, Dangerous Goods Checklist, 

Material Safety Data Sheet. Kemudian penanganan teknis berupa pemeriksaan 

packaging, penyimpanan di warehouse, loading ke Unit Load Device, hingga 

loading ke pesawat. 

Kata Kunci : Penanganan, Pengiriman, Kargo Udara, Miscellaneous 

Dangerous Goods, PT. Jasa Angkasa Semesta. 
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