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BAB III 

PENYAJIAN DAN INTERPRETASI DATA 

3.1. Penanganan Kargo Miscellaneous Dangerous Goods di PT. JAS  

 Hampir semua kegiatan perdagangan memang tidak bisa terlepas dari 

namanya Kargo. Tiap waktu pasti ada yang melakukan pengiriman kargo, dan hal 

tersebut pastinya juga menyangkut bagimana penanganannya. Kargo sendiri juga 

memiliki bentuk penanganan yang berbeda –beda sesuai dengan jenisnya. Pada 

penelitian ini penulis membahas penanganan Kargo Miscellanous Dangerous 

Goods yang termasuk dalam kargo berbahaya kelas 9 dan tentunya harus memiliki 

penanganan khusus. PT. Jasa Angkasa Semesta sebagai perusahaan jasa ground 

handling yang sekaligus menerima jasa penanganan semua jenis kargo dalam hal 

ini juga pernah menangani penanganan kargo berbahaya kelas 9, yaitu 

Miscellanous Dangerous Goods. Sebelumnya Pak Cipto selaku Section Head 

Divisi Kargo di PT. Jasa Angkasa Semesta memberi penjelasan secara umum apa 

itu kargo. Berikut penuturan yang dijabarkan oleh beliau :  

 “Yang dimaksud kargo yaitu barang yang dikirim beserta 

dokumennya itu baru namanya kargo mbak. Jadi kalau gak ada 

dokumennya itu ya namanya bukan kargo. Kargo itu dibedakan 

menjadi 2 yaitu General Cargo dan Special Cargo. Nah bedanya 

kalo di Special Cargo dia itu memerlukan penanganan khusus. 

Special Cargo itu contohnya Perishable atau PER, adalagi 

Valuable, Live animal, Human Remains, terus Dangerous Goods. 

Kalau belajar DG itu semua segala macam pengertian sudah tertulis 

mbak. Jadi dasarnya apa mengatakan Dangerous Goods seperti itu 

terus referensinya apa. Nah ini (Dangerous Goods) itu dikatakan 

seperti berikut yang ada di Section 1 Buku Dangerous Goods 

Regulation. Jadi Dangerous Goods itu adalah benda atau zat yang 

mana dapat menyebabkan resiko pada kesehatan, keamanan, 

properti, dan lingkungan seperti yang ditunjukkan didalam list 
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 Dangerous Goods Regulations (DGR) atau yang memiliki kelas 

sesuai dengan regulasinya. Nah disini (Buku DGR) itu jelas 

menunjukkan ada berapa kelas. Kalau kelas 9 itukan Miscellanous 

yang artinya lain – lain, berarti barang ini itu tidak mempunyai ciri 

– ciri yang ada dikelas lain. Misalnya kayak dry ice, sebenernya dry 

ice itukan kalau gak diapa-apain juga tidak berbahaya, terus apa 

dia mempunyai ciri-ciri kelas lainnya gak, maka dia akhirnya masuk 

dikelas 9.” 

 Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa kargo dangerous goods 

merupakan kargo berbahaya yang harus memiliki penanganan khusus. Adapun 

yang disebutkan tadi contoh barang yang termasuk kedalam Dangerous Goods 

kelas 9 yaitu, dry ice (Carbon Dioxide, solid) yang mana dikategorikan masuk 

dalam kelas tersebut karena sifat atau kriterianya tidak termasuk dikelas lain. 

Selanjutnya Pak Cipto juga menerangkan pihak – pihak yang memiliki tanggung 

jawab dalam pengiriman kargo seperti shipper (pengirim) dan airlines (operator). 

Berikut penjelasan Pak Cipto selaku Head Section Kargo tentang tanggung jawab 

ini, 

“Setelah mengetahui definisi daripada dangerous goods, maka 

berlanjut ke siapa yang memiliki tanggung jawab untuk pengiriman 

berbahaya itu. Nah tanggung jawabnya itu ada di airlines dan ada 

di shipper. Kalau shipper, yaitu identification, classification, 

marking and labelling, dan juga kelengkapan dokumen. Sedangkan 

tanggung jawab operator itu acceptance, storage, loading, 

inspection, reporting, sama training.” 

 Pada dunia usaha jasa pelayanan ground handling bagian kargo, PT. Jasa 

Angkasa Semesta disini memiliki peran untuk melayani dan menangani semua 

jenis kargo yang akan dikirimkan melalui udara, termasuk Kargo Miscellanous 

Dangerous Goods. Airlines sebagai operator atau pengangkut kargo mereka 

menunjuk PT. Jasa Angkasa Semesta dan melakukan kerja sama bertujuan untuk 

membantu urusan kegiatan administratif serta teknis di tata operasional darat. PT. 
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JAS dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam penanganan kargo sebelum 

diangkut ke pesawat seperti yang dijelaskan Pak Cipto diatas yaitu mulai dari 

proses administratif seperti penerimaan muatan dan pemeriksaan dokumen. 

Kemudian proses teknis dari pengecekan packing, penyimpanan di warehouse 

hingga loading ke pesawat. Hal tersebut juga dituturkan pada pernyataan yang 

diterangkan  oleh Pak Jaiz selaku Senior Staff Operasional Lapangan di PT. JAS : 

“Kalau di JAS kita hanya sebagai ground handling kargo sebelum 

diangkut ke pesawat, JAS mengurus dokumen – dokumen pengiriman 

sampai penanganan loading kargo ke pesawat. Tapi kalau untuk  

packing kargo tidak, yang packing biasanya sudah dari shipper, kita 

tinggal ngecek dokumen dan kemasannya apa benar sesuai standar 

atau tidak.”  

Selain itu, ada penjelasan tambahan yang dilampirkan oleh mbak Aning selaku 

staff operasional seperti berikut ini, 

“Jadi tugas kita itu gini mbak, kalo penangan DG kelas 9 sama 

kargo lainnya saat proses penerimaan itu ga jauh beda sebenernya. 

Nanti dia (pengirim) itu booking ke airlines terus kita nanti dapat 

info bookingan yang di airlines biasanya sih ada sistemnya. Jadi 

kalo barang dateng kita loading sesuai  bookingan itu. Untuk 

dokumen ada beberapa dokumen lainnya yang harus dilengkapi kalo 

kargonya DG, kemudian ditimbang barangnya kalo udah kita kan 

nyetak resinya terus nanti pengirim bayar ke kasir tapi kalau belum 

dibayarkan kita itu tidak bisa buat manifest. Manifest itu data data 

barang kargo yang diangkut di pesawat itu. Setelah itu semua 

yaudah kargonya masuk storage dan nunggu buat di loading.”  

 Dari hasil beberapa wawancara ke pihak kargo PT. Jasa Angkasa Semesta 

menghasilkan beberapa langkah dalam proses penanganan kargo Dangerous 

Goods kelas 9, berikut alur dalam penanganannya : 
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Bagan 3.1. 

Alur Penanganan Kargo Miscellanous Dangerous Goods di PT. JAS 
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 Melihat alur bagan diatas menegaskan setiap kargo yang akan dikirimkan 

dan diangkut airlines, pengirim haruslah melakukan reservasi tempat untuk 

kargonya di airlines. Selanjutnya setiap kargo pasti akan melewati screening x-ray 

di Regulated Agent barulah setelah itu kargo dikirimkan menggunakan truk RA ke 

warehouse. Staff Operasional PT. JAS menerima muatan tersebut dan langsung 

dilakukan proses pengecekan dokumen sekaligus penimbangan barang. Barulah 

ketika selesai Pengirim mendapatkan cetak slip timbangan dan bisa segera 

melakukan pembayaran ke pihak airlines. Dalam hal ini JAS tidak mengurus 

tentang operasional pembayaran, biasanya pengirim diarahkan langsung ke kasir 

untuk menyelesaikan urusan tersebut. Tidak lupa juga, staff operasional di PT. 

JAS yang bertugas pada proses penerimaan kargo tersebut melakukan 

pemeriksaan packing apakah sesuai standar peraturan yang berlaku atau tidak. 

Telah disebutkan sebelumnya PT. JAS  hanya memeriksa packaging saja tidak 

melayani untuk pengepakan (packing) karena itu tanggung jawab pengirim atau 

agen sendiri. Kemudian proses dilanjutkan dengan penyimpanan kargo ke gudang 

atau warehouse dalam menunggu jadwal penerbangan. Bagi kargo Miscellanous 

Dangerous Goods tidak akan ditaruh disembarang tempat dalam gudang, kargo 

tersebut  mempunyai ruang khusus tersendiri yang memang hanya untuk 

penyimpanan kargo -  kargo yang tergolong dangerous goods. Jika sudah 

mendekati waktu penerbangannya maka dilakukan loading ke ULD kemudian 

barulah kargo tersebut diantar ke Terminal 2 untuk segera di loading kedalam 

pesawat. Tidak lupa, selama proses loading kargo Dangerous Goods ke pesawat 

pun juga harus dilakukan serta diawasi oleh orang yang berkompeten dibidang 
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tersebut. Dalam penanganan tersebut PT. JAS menerima 24 jam cargo services 

khususnya dibidang ekspor karena segala kegiatan proses penanangan bisa sampai 

dilakukan hingga tengah malam dan proses loading juga biasa dilakukan pagi -  

pagi sekali. Khususnya bagi kargo Miscellanous Dangerous Goods penanganan 

saat loading di PT. JAS biasanya memang dilakukan pagi – pagi. Hal ini karena 

jadwal penerbangan airlines pengangkutnya  pagi hari. 

3.1.1. Proses Administratif Penerimaan Muatan 

 Proses penerimaan muatan atau acceptance ini merupakan rangkaian 

kegiatan awal ketika kargo datang dan dapat atau tidaknya kargo tersebut diterima 

dan bisa disimpan pada warehouse untuk menunggu pengangkutan oleh airlines. 

Setelah kargo dikirimkan oleh pihak Regulated Agent menggunakan truk maka  

hal pertama yang dilakukan ketika menerima kargo yaitu memastikan status kargo 

tersebut telah confirm booking dari maskapai atau tidak. Hal ini dapat diketahui 

dengan melihat informasi yang tertera pada Flight Booking List. Kemudian 

dilakukan penimbangan berat serta pengukuran volume kargo yang akan 

dikirimkan tersebut. Penimbangan berat atau biasa disebut gross weight itu adalah 

pengukuran dengan melihat berat kargo sesungguhnya. Sedangkan pengukuran 

volume kargo atau biasa disebut chargeable weight yaitu pengukuran kargo 

menggunakan perhitungan (P x L x T) : 6.000. Kedua hal ini dilakukan untuk 

menetapkan tarif harga pengangkutan kargo tersebut. Seperti dalam penjelasan 

Pak Cipto selaku Section Head Kargo di PT. JAS berikut :  
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"Kalo ngukur kargo itu ada 2 mbak gross weight sama chargeable 

weight, pernah tau kan apa bedanya. Nah kalo gross weight itu 

pengukuran dengan melihat berat kargo sesungguhnya maksutnya 

saat ditimbang jadi langsung liat angkanya disitu. Kalau 

pengukuran chargeable weight yaitu pengukuran kargo 

menggunakan perhitungan (P x L x T) : 6.000. Tapi nanti yang akan 

dimasukkan ke tarif diambil berat yang paling tinggi untuk 

hitungannya.”  

 Setelah melakukan penimbangan dan pengukuran volume barang biasanya 

akan diberikan cetak slip timbangan (BTB) pada pengirim. Lalu pengirim bisa 

langsung membayarkan tarif yang dikenakan untuk pengiriman kargo tersebut. 

Pada PT. JAS sendiri untuk penanganan kargo dikenakan charge tarif ground 

handling dan sewa gudang. Sedangkan untuk kargo berbahaya ada charge lebih 

yang dikenakan pada setiap pengiriman. Tetapi dari pihak PT. JAS sendiri tidak 

mengurus masalah tarif sepenuhnya charge yang dikenakan pada pengiriman 

kargo karena hal tersebut merupakan urusan antara pengirim atau agen dengan 

airlines. PT. JAS nanti hanya menunggu bayaran dari Airlines atas handling kargo 

yang dilakukan. Setelah melakukan pembayaran pengirim dipersilahkan untuk 

mengisi dokumen persetujuan timbun yang termasuk salah satu persyaratan untuk 

kargo tersebut  dapat masuk dalam storage atau penyimpanan. 
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Gambar 3.1.  

Timbangan Kargo 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

3.1.2. Proses Administratif Pemeriksaan Dokumen 

 Setiap pengiriman kargo Dangerous Goods selalu disertai dengan 

dokumen – dokumen pendukung yang harus dilengkapi untuk persyaratan kargo 

tersebut layak dikirimkan menggunakan angkutan udara. Berikut keteragan yang 

disampaikan Mbak Mifta selaku Staff operasional PT. JAS. 

“Kalo untuk ngirim kargo DG itu dokumennya yang pertama pasti 

ada AWB itu untuk semua kargo juga gitu, terus ada CSD 

(Conssignment Security Declaration) itu dari RA APL itu bukti hasil 

barang sudah di X-Ray, terus sama ShipDec (Shipper’s Declaration) 

yang itu Cuma untuk DG aja mbak. Kalo untuk MSDS itu ada yang 

pake ada yang enggak mbak tergantung sih, biasanya kalo MSDS itu 

kalo kargonya berupa liquid. Nanti setelah itu semua, ada juga 

Dangerous Goods Checklist yang kita buat mbak.”  

 Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk pengiriman 

pengiriman kargo Miscellanous Dangerous Goods beberapa dokumen yang 

dibutuhkan, yaitu Air Waybill, Shipper’s Declaration For Dangerous Goods, 

Conssignment Security Declaration, Nota Pelayanan Ekspor dan Material Safety 
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Data Sheet. Dokumen tersebut wajib disertakan dari pengirim kemudian 

pengangkut harus memastikan kelengkapan dokumen – dokumen tersebut. 

Berikut penjelasan beserta isi yang tertera dalam dokumen – dokumen tersebut : 

 Air Waybill menurut buku the Air Cargo Tariff and Rules yang 

dikeluarkan oleh IATA, yaitu dokumen kontrak antara pengirim 

(shipper/agent) dan pengangkut (airlines) dengan rute – rute yang telah 

ditentukan. Menurut keterangan Pak Cipto sebagai Section Head Kargo, 

beliau pun mengatakan : 

 “Air Waybill atau Surat Muatan Udara adalah dokumen 

yang sama. Air Waybill itu adalah dokumen kontrak antara 

pengirim disini maksutnya shipper dan pengangkut itu 

airlines dengan rute – rute yang telah ditentukan, karena 

disini memuat rute – rutenya seperti dari Surabaya ke 

Frankfurt. Karena rute juga mementukan biaya freight yang 

harus dikeluarkan dan yang issued Air Waybill adalah 

pengirim. Kemudian AWB itu termuat 2 ada yang MAWB dan 

HAWB.” 

 

 Melihat keterangan diatas bisa diperinci penjelasannya untuk Air 

Waybill yang terbagi menjadi dua, yaitu  MAWB (Master Air Waybill) 

dan HAWB (House Air Waybill). MAWB itu dimaksudkan dokumen 

kontrak yang dikeluarkan Maskapai penerbangan yang mengangkut kargo 

tersebut. Sedangkan HAWB itu dimaksudkan dokumen kontrak yang 

dikeluarkan oleh pengirim barang atau agen yang menanganinya. Pada 

HAWB tiap form yang ditampilkan memiliki format yang berbeda sesuai 

dengan agennya jadi tidak selalu sama. Dalam Air Waybill (MAWB dan 
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HAWB) sendiri tertera beberapa data menyangkut pengiriman kargo 

tersebut, yaitu : 

- Nama pengirim beserta alamat dan nomer telepon yang bisa dihubungi, 

- Nama penerima beserta alamat dan nomer telepon yang bisa 

dihubungi, 

- Nomer Air Waybill, 

- Maskapai pengangkut kargonya beserta three letter codenya, 

- Kota keberangkatan,  

- Rute yang dilalui, 

- Kota tujuan, 

- Nomer penerbangan, 

- Tanggal keberangkatan, 

- Informasi berat kargo meliputi gross weight dan chargeable weight, 

- Informasi dimensi atau volume barang tersebut, 

- Informasi jenis barang, 

- Informasi rate atau charge harga yang dikenakan, 

- Total seluruh pembayaran yang dibayarkan, 

- Tanda tangan pengirimnya atau agen yang menanganinya. 

 Shipper’s Declaration For Dangerous Goods, dimaksudkan deklarasi 

pernyataan yang dibuat oleh pengirim saat hendak mengirimkan muatan 

berbahaya. Menurut IATA Dangerous Goods Shipper’s Declaration yaitu, 

pengirim harus menyiapkan formulir yang menyatakan bahwa kargo telah 

dikemas, diberi label, dan dinyatakan sesuai dengan IATA Dangerous 
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Goods Regulations (DGR). Pengisian dokumen ini haruslah dilakukan 

oleh seseorang yang telah dinyatakan sebagai Dangerous Goods Specialist 

yang pastinya memiliki sertifikasi penanganan dangerous goods. Pada 

Shipper’s Declaration tertera beberapa data menyangkut pengiriman 

kargo, yaitu : 

- Nama pengirim beserta alamat dan nomer telepon yang bisa 

dihubungi, 

- Nama penerima beserta alamat dan nomer telepon yang bisa 

dihubungi, 

- Nomer Air Waybill, 

- Maskapai pengangkut kargonya beserta three letter codenya, 

- Bandara, kota, dan negara keberangkatan, 

- Bandara, kota, dan negara tujuan, 

- Jenis barang yang dikirimkan, 

- Termasuk dalam Dangerous Goods kelas berapa, 

- Jumlah dan jenis kemasan, 

- Nama penanggung jawab yang merupakan Dangerous Goods 

Specialist dari pengirim atau agen, 

- Tempat dan tanggal dibuatnya shipper declaration, 

- Tanda tangan yang bersangkutan. 

 Consignment Security Declaration, yaitu pernyataan sebagai bukti bahwa 

kargo tersebut telah melalui proses screening x-ray di Regulated Agent. 

CSD ini hanya dikeluarkan oleh Regulated Agent terkait saja. 
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 Nota Pelayanan Ekspor, yaitu berkas yang dilampirkan oleh pengirim saat 

ingin melakukan pengiriman kargo keluar negeri. Dokumen ini 

dikeluarkan oleh agent atau pengirim dan berhubungan dengan pihak bea 

cukai. 

 MSDS atau Material Safety Data Sheet, yaitu dokumen yang didalamnya 

berisikan data – data tentang sifat suatu zat – zat yang terkandung pada 

suatu barang, baik itu sifat kimia, dan sifat fisika yang dapat beresiko 

membahayakan sekitar ataupun tidak. Tidak hanya itu, MSDS juga 

berisikan bagaimana cara penanganan dan penyimpanan barang tersebut. 

Biasanya MSDS dikeluarkan oleh pabrik pembuat barang tersebut yang 

informasinya juga tertera didalam dokumen. MSDS sendiri untuk kelas 9 

tidak selalu dilampirkan, kecuali barang – barang yang dianggap cukup 

berbahaya biasanya berupa cairan.. Berikut penjelasan tambahan MSDS 

dari Pak Cipto sebagai Section Head Kargo PT. JAS, 

 “Kalau shipper ingin mengirimkan barang bahaya dia harus 

bisa mengidentifikasi berdasarkan MSDS atau Material 

Safety Data Sheet. MSDS ini sangat penting dalam 

pengiriman DG yang isinya membahas tentang benda 

tersebut, maksutnya dia memiliki tekanan berapa, bentuknya 

berupa apa padat atau cairan, mudah terbakar, beracun atau 

tidak. Tetapi MSDS juga tidak selalu teridentifikasi bahannya 

berbahaya atau terkandung racun yang dapat beresiko 

berbahaya bagi sekitar.”  

 

Sedangkan untuk dokumen yang dikeluarkan oleh PT. JAS nanti saat 

proses penanganan kargo seperti berikut : 

 Dangerous Goods Checklist ini berisi daftar – daftar banyaknya peraturan 

yang harus diperiksa sesuai standar yang ada di Buku DGR. Berikut cara 
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pengisian yang dituturkan Pak Jaiz selaku Senior Staff Operasional 

Lapangan dalam mengisi checklist ini, 

 “Gini ya mbak saya jelaskan kalo ngisi ini jangan sampai 

ada centang dikolom yang tulisan ‘No’ karena itu berarti 

Kargo DG-nya ada yang belum sesuai peraturan untuk layak 

diangkut ke penerbangan, dan kalo itu terjadi biasanya kita 

tolak untuk dikirimkan harus diperbaiki betul.”  

 

Berikut data – data yang harus diisi dalam penanganan Dangerous Goods 

oleh operator atau pengangkut : 

- Informasi umum, 

- Air Waybill informasi penanganan,  

- Shipper’s Declaration For Dangerous Goods, 

- Identifikasi kargo yang akan dikirimkan, 

- Kuantitas dan tipe pengemasan, 

- Instruksi pengemasan, 

- Otorisasi atau pemeriksaan ketentuan khusus yang dapat diverifikasi, 

- Informasi penanganan tambahan, 

- Packaging dan overpacks, 

- Tanda khusus dipengemasan untuk dangerous goods, 

- Label khusus yang digunakan dalam kemasan dangerous goods, 

- Station Code atau kode kota tempat awal kargo dikirimkan, 

- Nama yang bertanggung jawab dalam pengisian Dangerous Goods 

Checklist, 

- Tanda tangan penanggung jawab, 

- Waktu dan tanggal pengecekan. 
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3.1.3. Penanganan Teknis Dalam Pemeriksaan Packing 

 Penanganan kargo pastilah secara teknis memiliki alur mulai dari 

penerimaan muatan, pemeriksaan dokumen, hingga sampai tahap diangkut dalam 

pesawat. Pada saat penerimaan muatan, untuk kargo dangerous goods tentunya 

tidak akan dibiarkan langsung masuk begitu saja dalam gudang tempat 

penyimpanan. Mengingat kargo tersebut memiliki resiko menimbulkan kerusakan 

jika tidak ditangani dengan benar, maka saat kargo dangerous goods datang staff 

ahli dangerous goods PT. JAS memastikan packing yang dilakukan pengirim atau 

agen sudah sesuai standar dan regulasi yang dikeluarkan oleh IATA dalam 

pedoman penanganan kargo dangerous goods.  

 Saat proses pemeriksaan ini PT. JAS juga harus mengecek berbagai 

simbol, label atau tanda pada packaging. Adapun untuk kargo Miscellanous 

Dangerous Goods pastinya juga memiliki simbol tersendiri. Tidak hanya itu, pada 

kargo kelas 9 ini juga memiliki label penanganannya agar dapat mudah diketahui 

oleh staff handling cargo dangerous goods bagaimana cara penanganan yang 

tepat saat di warehouse, loading, dan penempatan di pesawat. Pak Cipto selaku 

Section Head di Kargo menjelaskan : 

“Barang itu dikatakan berbahaya apabila dia itu mempuyai UN 

Number. UN itu ada 2, yaitu UN untuk simbol yang menunjuk benda 

atau item tersebut termasuk dalam kategori DG dan UN yang ada 

lingkarannya itu simbol untuk specification packaging.” 
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 Berdasarkan penjelasan tersebut maka setiap pengiriman kargo dangerous 

goods pastinya akan disertai UN number. UN Number dimaksud adalah berupa 

empat digit angka untuk menandakan barang atau zat tersebut termasuk dalam 

kategori dangerous goods, contohnya seperti bahan peledak, cairan yang mudah 

terbakar, zat beracun dan sebagainya. Hal ini karena semua barang yang dikatakan 

berbahaya atau kargo dangerous goods pasti mempunyai UN Number. Tetapi ada 

juga kode UN yang disusun secara vertikal dan digunakan sebagai simbol spesifik 

packaging.  

Gambar 3.2. 

Kargo Miscellanous Dangerous Goods 

 

  

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 Berdasarkan keterangan Pak Abdi Senior Staff Operasional Lapangan 

yang juga merupakan Dangerous Goods Specialist di PT. JAS mengenai kargo 

kelas 9 pada gambar tersebut dijelaskan seperti ini : 

“Kalau ini packingnya ada beberapa label seperti label atau simbol 

yang menandakan ini barang DG, dilihat mulai dari nomer UN 

karena setiap barang yang memiliki nomer UN pasti dikatakan 

barang berbahaya itu sudah ketentuan darisananya. Terus ada logo 

dangerous goods kelas 9 Miscellanous DG dan diatas juga logo 

jenis Micellanous yang barangnya apa, yang bentuk kayak ikan ini 

menandakan kargonya itu Environmental Hazardous Substance. 

Kalo ingin tau bentuk barangnya gimana kita tidak tau kondisi 

persis barangnya gimana taunya hanya dari dokumen. Terus ada 

data pengirim dan penerima terus ada juga simbol UN ini (UN yang 

ada lingkarannya) itu kan logo spesifik packagingnya. Tapi biasanya 

sih kalo liquid (kargo tersebut) inner packingnya biasanya taruh 

dibotol terus sekelilingnya ini pasti ada bubble wrap yang baru 

dimasukkan kotak kardus gini.” 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

 

 

 

59 
TUGAS AKHIR     PENANGANAN KARGO UDARA...     AMINATUL HASANAH 

 Penjelasan yang disampaikan pak Abdi tersebut dapat disimpulkan kalau 

di PT. JAS selain tidak menangani packing mereka juga hanya memeriksa melalui 

dokumen saja apakah barang yang dikirimkan ini sesuai dengan dokumennya dan 

sudah memenuhi standar pengemasan yang sudah tertulis diperaturan IATA 

dengan dilihat dari fisik luarnya saja tidak sampai dibongkar untuk memastikan 

kembali. Adapun dikemasan tersebut dapat dilihat juga menyertakan kode “4G” 

yang dalam buku DGR itu maksutnya bentuk dan material packagingnya yang 

digunakan dalam pengiriman kargo tersebut. Kemudian UN number untuk kode 

spesifk barangnya, dan terdapat label DG kelas 9 beserta label seperti ikan itu 

untuk mengetahui apa barangnya.  

 Setelah proses pengecekan dokumen, pembayaran  untuk pengangkutan ke 

airlines, dan pemeriksaan packaging telah selesai semua. Maka pengirim 

diberikan berkas yang harus diisi untuk proses selanjutnya yaitu kargo 

dimasukkan ke storage. Dokumen tersebut yaitu, persetujuan timbun barang. Ada 

beberapa hal yang harus diisi dalam persetujuan timbun barang seperti nomer 

AWB, perusahaan penerbangan, tanggal diserahkan kargo tersebut, tujuan 

pengiriman, jumlah kemasan, agen kargo, pengirim, jenis barang, dan kontak 

pengirim. 

3.1.4. Penyimpanan Kargo Pada Warehouse 

 Penyimpanan kargo pada warehouse atau storage ini dilakukan ketika 

terselesaikan rangkaian awal penerimaan muatan serta semua dokumen yang 

dibutuhkan sudah lengkap maka para staff  PT. JAS akan memastikan tersedianya 

ruang untuk proses penimbunan atau penyimpanan kargo dangerous goods 
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tersebut didalam warehouse. PT. Jasa Angkasa Semesta sendiri memiliki fasilitas 

Dangerous Goods Storage sebagai tempat penyimpanan sementara kargo sebelum 

dikirimkan. Pada DG Storage terdapat rak yang bersekat – sekat untuk 

memisahkan kargo antar kelas dangerous goods sendiri. Disekitar ruang tersebut 

dilengkapi juga fasilitas keselamatan pekerja saat menangani kargo dangerous 

goods. Mulai dari shower dan keran air yang dapat saja digunakan ketika ada 

kecelakaan kerja seperti tersentuh atau tertumpah zat – zat berbahaya yang dapat 

membuat iritasi pada kulit yang terkena, maka para staff bisa langsung membasuh 

bagian kulit yang teriritasi dengan menggunakan air mengalir dari wastafel atau 

shower tersebut. Kemudian terdapat box berisi pasir yang dapat digunakan ketika 

ada sesuatu yang tumpah atau terjadi kebocoran hingga bisa beresiko merusak 

fasilitas sekitar maka para staff bisa langsung menaburkan pasir ke zat – zat 

berbahaya tersebut untuk meminimalisir dampak dari kejadian tersebut. Adapun 

peralatan seperti masker yang bisa digunakan jika ada barang yang memiliki sifat 

zat beracun sehingga mengkhawatirkan jika terhirup pernafasan oleh pekerja saat 

menangani kargo berbahaya tersebut.  

 Selain itu, ada beberapa alat untuk pemadaman api yang dapat digunakan 

jika ada kargo dangerous goods yang mudah terbakar secara tidak sengaja 

bermasalah hingga menimbulkan kebakaran maka alat – alat tersebut dapat 

langsung digunakan. Namun, menurut keterangan staff operasional PT. JAS 

sendiri seperti mbak Aning menyatakan bahwa, sejauh ini kecelakaan kerja saat 

penanganan kargo Dangerous Goods di PT. JAS jarang terjadi karena kargo 

berbahaya yang diangkut biasanya tidak terlalu menimbulkan resiko berbahaya 
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yang tinggi dan kebanyakan pengiriman yang ditangani yaitu Dangerous Goods 

Kelas 9 yang pengangkutannya berupa dry ice, environmental hazard liquids, atau 

pun lithium baterai. 

Gambar 3.3. 

Dangerous Goods Storage 

 

   

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi   
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3.1.5. Penanganan Loading Kargo 

 Perlu diketahui sebelumnya bahwa pengangkutan kargo dangerous good 

ini tidak semuanya airlines bisa menerima pengangkutan tersebut. Airlines atau 

maskapai ketika mengangkut dan mengirimkan kargo dangerous goods harus 

memiliki izin terlebih dahulu. Surat perizinan tersebut yang berhak 

mengeluarkannya adalah Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Jika di Surabaya 

sendiri, airlines yang melakukan kerja sama dengan PT. JAS dalam pengangkutan 

kargo Dangerous Goods, sementara ini dan satu – satunya yang mempunyai izin 

tersebut hanyalah Cathay Pasific (CX). Berikut seperti keterangan yang diberikan 

oleh Pak Cipto selaku Section Head Divisi Kargo PT. JAS : 

 “Ketentuannya itu yang baru boleh mengangkut Dangerous 

Goods dari Surabaya adalah CX (Cathay Pasific) karena harus 

mendapatkan izin dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara. 

Intinya untuk bisa mangangkut DG airlines harus mendapatkan 

izin tersebut, dan sementara ini yang baru mengantongi izin ya 

cuma airlines itu.” 

 Cathay Pasific biasanya memiliki jadwal pengangkutan semua kargo 

termasuk kargo Dangerous Goods untuk tiap harinya adalah 1 kali penerbangan 

dengan keberangkatan pada pukul 08.45 WIB dari Terminal 2 Bandara 

Internasional Juanda Surabaya. Menurut keterangan Pak Jaiz selaku senior staff 

bahwa Cathay Pasific yang digunakan mengangkut kargo dari Surabaya keluar 

negeri pastinya jadwal  tujuannya akan ke Hongkong terlebih dahulu baik itu 

sebagai transit ataupun tujuan akhir pengiriman kargo tersebut. Jika tujuan 

akhirnya tidak di Hongkong, barulah kargo tersebut akan diangkut dengan 

pesawat interline atau pesawat yang berbeda sesuai izin pengangkutan ke negara 

tujuan. Bagi pesawat yang digunakan untuk pengangkutan kargo DG ini biasanya 
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penerbangan Cathay Pasific dari Surabaya sendiri selalu menggunakan pesawat 

komersil yang mengangkut penumpang bukan pesawat khusus untuk kargo. 

 Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diketahui apa saja kegiatan yang 

dilakukan para staff untuk menangani kargo sejak dari DG  Storage sampai 

loading kargo ke pesawatnya. Hal pertama yang dilakukan yaitu, Check and print 

Flight Booking List, disini para staff harus memastikan bahwa kargo tersebut 

sudah termasuk dalam daftar pemesanan tempat di pesawat untuk diangkut dan 

dikirimkan. Kemudian setelah memastikan flight booking list, hal selanjutnya 

melakukan Preparing Load Plan, kegiatan yang dilakukan pada proses ini yaitu 

mempersiapkan ULD (Unit Load Device).  Berikut penjelasan tentang ULD dari 

Pak Cipto selaku Section Head  PT. Jasa Angkasa Semesta: 

“ULD ada dua, pallet sama kontainer. Pallet itu ya lempengan – 

lempengan yang kalo muat kargo ke pesawat, kargonya bisa dimuat 

disitu diatasnya dan tidak boleh muatnya melebihi panjang kali lebar 

palletnya itu sendiri, kalau melebihi dia tidak bisa masuk ke pesawat. 

Kalo di pallet ya dirajut tali, dicover plastik, terus dikencengin 

semuanya itu. Kalo kontainer itu ada macem – macem  dan 

materialnya pun juga ada yang hydro aluminium, dan ada juga besi. 

Tapi semakin materialnya (ULD) enteng pesawat bisa muat lebih 

banyak. Tapi kalo dalam hal ini ULD yang tersedia itu sepenuhnya 

milik airlines masing-masing.”  

 

 Dari hal diatas telah disebutkan untuk ULD terbagi dalam dua bentuk yaitu 

bisa berupa palet atau wadah. Kalau plalet itu seperti lempengan aluminium yang 

datar untuk menempatkan kargonya, untuk ULD ini biasanya digunakan pada 

barang yang volumenya besar sehingga mereka ditempatkan diatas itu. Adapun 

kode – kode ULD Pallet seperti PMC, PEB, PGA, PLA, dan sebagainya. ULD 

tersebut dibedakan dari daya tampung yang bisa dipakai dalam pemuatan kargo – 
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kargo tersebut. Kalau ULD yang berbentuk wadah atau kontainer itu seperti 

wadah tertutup memiliki bentuk kotak  yang terbuat dari aluminium atau 

kombinasi aluminium tergantung pada sifat barang yang diangkut. Sama halnya 

dengan ULD Pallet, ULD yang berbentuk wadah atau kontainer ini juga memiliki 

kode – kode seperti AAP, ALF, AMA, AMF, AKE, dan RKN. Pada kargo 

dangerous goods ULD diberi label bahaya dibagian luarnya untuk indikasi bahwa 

barang berbahaya terkandung dalam ULD tersebut. Selain itu, jika ada kargo 

dangerous goods walau hanya beberapa koli atau tidak banyak biasanya tetap 

ditaruh dalam satu ULD. Berikut menurut penjelasan pak Abdi selaku senior staff 

operasional lapangan di PT. Jasa Angkasa Semesta : 

“Kalo ada DG nih ya tapi cuma ada 1 atau sendirian gitu, 

biasanya kita lebih rekomin untuk sendirian (1 kontainer sendiri). 

Jadi kalo bisa tetep di satu kontainer biar kalo bocor atau terjadi 

sesuatu case dia hanya ke itu aja. Jadi tidak merambat ke kargo – 

kargo yang lain. Kita sih melakukannya untuk meminimalisir.”  

 

 Berdasarkan wawancara diatas pemisahan kargo dangerous goods 

dilakukan memang untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan. Namun 

ada satu hal yang perlu diketahui PT. Jasa Angkasa Semesta dalam kegiatan ini 

hanya menangani saja loading kargo ke ULD. Tetapi untuk fasilitas seperti 

kepemilikan ULD biasanya dari Airlines masing – masing. Jadi kalau ULD  

bukan merupakan fasilitas JAS. 

 Setelah loading kargo ke ULD, lalu tiap kargo tersebut pasti akan 

ditimbang untuk mengatur berat dan keseimbangan untuk ditempatkan di pesawat 

nanti. Kemudian dilakukan pengisian proof of loading yaitu, dokumen yang berisi 

data kargo – kargo apa saja yang telah dimasukkan kedalam ULD dengan 
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menyertakan AWB Number, Pieces, ULD Number, dan packing condition.Setelah 

itu barulah dikirimkan ke Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya 

untuk segera dilakukan loading ke pesawat. Pegantaran kargo ke pesawat ini 

menggunakan BTT Tractor yaitu kendaraan khusus untuk menarik ULD – ULD 

tersebut. Kemudian setelah sampai barulah loading ke pesawat menggunakan 

conveyor lalu didalam pesawat ditata kembali. Jika kargonya Miscellaneous 

Dangerous Goods atau Dangerous Goods yang lainnya biasanya ditempatkan di 

hole 5 yang terdapat dibadan pesawat bagian belakang. Tetapi dibeberapa airlines 

ada ketentuan lain  seperti kargo Miscellaneous Dangerous Goods berupa dry ice 

yang ada di fresh fish untuk penempatan hole dipesawat kargo tersebut bisa saja 

tidak selalu di hole 5 pesawat. Berikut menurut penjelasan Pak Abdi mengenai 

tentang itu : 

“Kalo urusan dry ice ya mbak, apapun dry ice DG itu tergantung 

peraturan di airlines atau pengaturan konfigurasi di pesawat itu 

beda – beda. Salah satu contohnya Cathay dengan SQ sama – sama 

weight body. Kalau Cathay, dry ice sebagai pendingin barang masih 

bisa di depan. Nah itu posisinya disini (hole 2). Tapi kalo SQ itu 

tidak mau sama sekali, jadi dry ice harus tetep di area belakang bisa 

saja hole 3, hole 4, atau hole 5. Ini itu penempatan di pesawat 

penumpang bukan pesawat kargo. Kalo di pesawat kargo sih ya 

dibikin loss soalnya gada efeknya banget, nah kalo di pesawat 

penumpang itukan efeknya bisa kena humanity yang ada diatas itu.” 

 

 Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa kargo Miscellaneous 

Dangerous Goods biasanya ditempatkan di hole 5 pesawat, tetapi untuk yang 

berupa dry ice jika di Cathay bisa saja tidak di hole 5 bisa ditaruh di hole 2 sesuai 

permintaan. Adapun penjelasan penempatan kargo DG tersebut untuk Singapore 

Airlines memang harus dibelakang, tetapi dalam hal ini PT. JAS belum pernah 
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menangani pengangkutan kargo Dangerous Goods yang penerbangan dari 

Surabaya karena Singapore Airlines belum mempunyai izin pengangkutan 

Dangerous Goods dari Surabaya, teteapi airlines tersebut hanya dapat mengangkut 

Dangerous Goods jika dari Jakarta. 

 Hal selanjutnya yang dilakukan itu adalah Notification to Captain 

(NOTOC), yaitu melakukan pemberitahuan kepada captain pesawat tentang kargo 

yang diangkutnya, mulai dari kargo jenis apa, kelas berapa, packing groups ke 

berapa, hingga letak posisi pada pesawat dibagian mananya. Berikut keterangan 

yang dijelaskan oleh Pak Jaiz selaku staff operasional lapangan di PT. JAS : 

“Jadi itu pemberitahuan pada captain bahwa didalam 

penerbangan itu ada specialcargo yang menunjukkan posisi 

kargo itu ada disebelah mana andaikan didalam pesawat terjadi 

sesuatu captain mengetahui posisi disebelah mana, kayak 

didepannya captain itu kan ada monitornya, posisi barangnya itu 

captain tau disebelah mananya. Jadi misalkan ada sesuatu 

kebakaran atau ada yang meletus tau captainnya posisinya 

disebelah mana agar captainnya bisa segera mengasih 

pertolongan.” 

 

 Tidak hanya melakukan NOTOC, staff orperasional lapangan yang 

bertanggung jawab saat pengawasan loading tersebut juga harus memastikan 

cargo manifest telah dikirim ke airlines atau belum. Cargo Manifest berupa 

rincian atau daftar barang apa saja yang diangkut dalam pesawat beserta tujuan 

penerbangannya. Kemudian, terdapat pengisian DLS atau Date Load Statement 

yang merupakan rincian data tiap kargo yang telah diloading dalam ULD dan 

isinya menyangkut berat keseluruhan dari  masing-masing kargo tersebut setelah 

ditimbang. Setelah itu input data untuk FHL dan FWB yang masing – masing 

dokumen tersebut diisi berdasarkan MAWB (Master Air Waybill) dan HAWB 
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(House Air Waybill). Dokumen yang disebutkan diatas seperti NOTOC, DLS, 

Cargo Manifest, FHL, dan FWB tersebut biasanya diinput dengan menggunakan 

sistem tetapi juga diperlukan hard copy untuk dikirimkan ke T2 ketika loading ke 

pesawat. Perlu diketahui juga ada batas waktu saat melakukan proses ini, yaitu 2 

jam sebelum keberangkatan pesawat proses loading kargo harus dinyatakan sudah 

clear atau selesai semuanya.  

Gambar 3.4. 

Tow Truck 

 

   

    Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.5. 

BTT Tracktor 

 

  

 Sumber : Dokumentasi Pribadi 

Gambar 3.6. 

Timbangan ULD  

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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3.1. Kendala Selama Proses Penanganan Miscellanous Dangerous Goods  

 Menjadi salah satu perusahaan layanan ground handling terbesar di 

Indonesia PT. Jasa Angkasa Semesta seringlah menerima banyaknya penanganan 

tata operasional darat di bandara, dibidang ini khususnya pengiriman kargo 

menjadi jasa yang ramai digunakan untuk para pengirim yang ingin mengirimkan 

muatannya. Pada perdagangan internasional yaitu ekspor maupun impor ini 

pastilah banyak menyangkut dokumen – dokumen yang penting sebagai bentuk 

persyaratan dalam mengirimkan kargo. Proses pengiriman kargo tidaklah pernah 

mudah bagi yang tidak mengetahui persyaratannya. Pada proses pengiriman tidak 

semua penanganan bisa berjalan lancar, serta bisa juga kargo tertahan karena tidak 

sesuai prosedur yang harus dijalani, terutama pada proses penerimaan dokumen. 

Dokumen dalam hal ini sangatlah penting sebagai bukti pertanggung jawaban 

dalam setiap pengiriman kargo. Kelengkapan dokumen sangat diperlukan agar 

segala proses berjalan dengan lancar, karena jika tidak maka pastinya akan terjadi 

hambatan yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian akhir 

pengiriman. Apalagi dalam hal ini penulis membahas tentang penanganan kargo 

berbahaya atau dangerous goods khususnya pada kelas 9 yaitu Miscellanous 

Dangerous Goods.  

 Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan dokumen apa saja yang 

terkait dalam pengiriman kargo Miscellanous Dangerous Goods untuk memenuhi 

syarat pengangkutan udara ini yaitu, Air Waybill (MAWB dan HAWB), Shipper 

Declaration, Material Safety Data Sheet, Cossignment Security Declaration, Nota 

Pelayanan Ekspor. Biasanya para pengirim atau agen ada yang tidak melengkapi 
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isi dokumen tersebut dengan benar hingga pihak PT. JAS terkadang menolak dan 

mengembalikan untuk diperbaiki kembali data – data tersebut. Seperti keterangan 

berikut yang disampaikan Mbak Mifta sebagai staff dokumen kargo di PT. Jasa 

Angkasa Semesta : 

“Kalau kendala yang biasanya sering terjadi itu pada acceptance 

atau penerimaan muatan, shipper kadang data yang ada di 

dokumennya gak lengkap, sehingga harus dilakukan pembetulan. 

Nah itukan memakan waktu jadi barang tidak bisa masuk storage. 

Tapi kadang kalo dokumennya gak lengkap, kita gak  langsung 

ngeluarin gitu sih tapi gajadi diberangkatkan, berangkatnya next 

flight aja sampai dokumennya itu lengkap.“ 

 Menurut hasil wawancara diatas kendala yang terjadi pada penanganan 

kargo Miscellaneous Dangerous Goods di PT. JAS yaitu kebanyakannya pada saat 

penerimaan muatan khususnya di kelengkapan pengisian dokumen 

peersyaratannya tersebut. Maka hal yang dilakukan biasanya dikembalikan kepada 

pengirim untuk segera dilengkapi. Selain itu, dalam memberikan informasi untuk 

pengiriman kargo, didepan warehouse sebenarnya sudah tertera panduan alur 

dalam pengiriman kargo tersebut khususnya untuk keluar negeri yang tentunya 

dapat dibaca siapa saja. 
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Gambar 3.7. 

Flow Chart Pengurusan Kargo 

 

 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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