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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM 47 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHMN OEPO PETI KEMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan
Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor _82 Tahun 1999 tentang
Angktitan di Perairan, perlu dilakukan ,pengaturan mengenai depo
petl kemas;

b. bahwa dalam rangka mengakomodasikan otonomi daerah, perlu
dilakukan' penataan perizlnan depo peti kemas dengan

_, ,memberctayakar~ peme~intahdaerah; ,

c. _bahwa berdasark"anpertimbangansebagaim'ana tersebut-hLifuf a
dan huruf b, perlu mengatur' - ketentuan mengenai
penyelenggaraan dan pengusahaan - depo petl kemas dengan
Peraturan Menteri .Perhubungan; - . .

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612),
sebagaimana teiah diubah terakhlr dengan Undang-Undang
No.mor 17 Tahun 2006 tenbmg Kepabeanan (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4661);·

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437): '

,
3. Undang-Undang -Nomor 17' Tahun 2008. tentang Pelayaran

(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);



4. Peraturan Pemerlntah Nomor 22 Tahun 1986'tentang Kawasan
Berlkat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334);

I

~. Peraturen Pemerlntah Homor 82 Tahun 199~ tentang Angkutan dl,
Peralran (Lembaran Hegara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan'

i Lembaran Negara Homor 3907);

a. Peraturan. Pemerlntah Nornor ~9 Tahuli' 2001 tentang
Kepelabuhanan (i..embaran Negara tahun 2001 Nornor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor4145);

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
Urusan Pemerlntahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah
Provlnsl dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota. (lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

.8. Peraturan Preslden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas. Fungsl. Kewenangan. Susunan Organisasi. dan Tata
Kerja Kementerlan Republik Indonesia. sebagaimana telah diubah
beberapa kall terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94
Tahun 2006; .

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007
tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,
sebagaimana tetah diubah terakhir dengar) Peraturan Pemerintah
Nomor111 Tahun 200.7;

10. P~raturan Menteri Perhubungan. Norrior KMA3 Tahun 2005
·tentang·Organisasi dan Tata Kerja Departemen seb~lgaimaml
tetah beberapa kali diubah terakhlr dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN' TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN' DEPO PETI
KEMAS.



BASI

KETENTUAN UMUM -,~:, ~

Pasal1

, Dalarn Keputusan Ini yang dlmaksud d~mgan:

1. PeU Kemas (011110 ContalntH) adalsh patt kerna. kotak yang
mem.nuhl p,r'Ylrltan' tohnt. .,auel d,,,gan Qtftndftr
Intem."Qnal (/nternatlone/, Standard Orr;snl:eatlon), tebagal
alat atau perangkat pengangk\lt barang.

2. Depo Petl Kernas ad,alah ,uatu tempat dl dalam atau dl' luar
Daerah,Ungkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) yang bertUngsl
untuk ' keglatan penytmpanan, penumpukan,
'pemberslhanlpehcuclan, .perawatan, perbalkafl PeU Kemas,
pemuatan (stuffing), pembongkaran (stripping), serta keglatan
lain yang mendukung kelancaran penanganan peti kemas Isf
(full) dall/atau pet! kemas kosong (empty).

3. Usaha Depo Peti Kemas adalah kegiatan usaha yan9 meliputi
penylmpanan, penumpukan, memberslhkan, dan memperbaikl
peti kemas serta keglatan lain yang berkaltan dengan
pengurusan petl kemas.

4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usah~ Milik Daerah, Perseroan Terbatas, atau Koperasi yang
dldlrikan khusus' untuk usaha depo p~t1kemas. .

5. Administrator Pelabuhan adalan ynit pelaksanateknis di
,lingkungan ,Dire~torat', Jenderal ,Perhubungan Laut, yang'
berada di bawah dan bertanggung. Jawab kepada Direktur .'

,Jenderal Perhybungan. Laut yang bertugas melaksana~an
pemberlan pelayansn'lalu Iintas dan angkutan 'Iaut,' keamanan
dan keselamatan pelaYeran di perairan pelabuhan untuk
memperlancar angkutan laut

6. Kantor Pelabuhan adalat'\ unit pelaksana teknis di lingkungan
Dlrektorat Jenderal Perhubungan Laut, yang berada dl bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut yang bertugas melaksanakan pemberian
palayanan jasa, lalu Iintas angkutan laut, kepelabuhanan,
keamanan dan ,keselamatan pelayaran untuk memperlancar
angkutanlaul .



7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan danJatau
peralran dengan batas-batas tertentu sebagai tempat keglatan
pemerintanan dan kegtatan pengusahaan yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang,
dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
bertabuh kapat yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan
dan "keamanan pelayaran dan kegla~an penunjang pelabuttan
serta sebagal tempst perpindahan intra-dan antarmbda

,transportasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEPO PETI KEMAS

a. Penyimpanan dan penurnpukan peti kernas;

b. pemberslhanJpencuclan, perawatan, dan perbalkan petl
kemas;

c. pemuatan (stuffing) dan pembongkaran (stripping) Less
Container Load (LeL) Cargo; dan

d. kegiatan lain yang antara lain terdirf atas pernindahan,
pengaturanlangsur. penataan. lift on lift offlmekanik,
pelaksanaan survei, pengemasan. pelabelan,
pengikatanJpelepa~~n (lashing/unJashing). pemeriksaan
fisik barang (behandle); :"penerimaan (receiving), dan
pEmyampalall (delivery)" sertci tempat -penimbunan ,yang'
peruntukannya untuk kegiatan depo petl kemas dalam
pengawasan kep'ab~anan.·

(2) Kegiatan Oepo Petl Kemas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan di dcidam atau di luar Oaerah
Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan.

Pasal3

Kegiatan usaha depo peti kemas dilakukan oleh badan usaha
yang terdiri atas:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Oaerah (BUMO);
c. Perseroan Terbatas (PT); atau
d. Koperasi.
yang didirikan khusus untuk usaha itu.



. BAB III

PENGUSAHAAN OEPO PETI KEMAS

Bagian Kesatu

Persyaratan Usaha

Pasal4

(1) Keglatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 wajib memillki Izln usaha. .t.. ~ I

,.
(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

_" 5)

persetujuan studi Iingkungan dari instansi
pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan
provinsi untuk Oaerah Khusus Ibukota Jakarta,
termasuk didalamnya kajian lalu lintas;

:"rekomendasi keses·uaian dengan re"ncanatata ruang
wilayah provinsi dan kabupaten/kota dari pejabat

. "pemerintah daerah "provinsi.. dan:kabupatenlkota
setampat; dan

rekomendasi ketentraman, ketertiban, dan
perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-
Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dari pejabat
pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan
provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk
depo peti kemas yang berlokasi di luar DLKr
pelabuhan dan kawasan industri/kawasan berikat;

b. Persyaratan administrasi khusus usaha depo peti kemas
di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) pelabuhan
berupa kerja sarna operasi dengan Badan Usaha
Pelabuhan/operator di tanah hak pengelolaan (HPL)
Badan Usaha/Operator.



c. Persyaratan teknis:

1) menguasai'lahan paling sedikit untuk waktu 3 (tiga)
tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha
dengan luas paling sedikit 1 (satu) hektar yang
d;buktikan dengan hak penguasaan atau
kepemillkan tanah untUk usaha depo peti kemas
yang berada di luar DLKr pelabuhan dan menguasai
lahan sesuai dengan kerja sam a dengan Badan
Usaha Pelabuhan/Operator untuk usaha depo peti
kemas yang berada di dalam Daerah Lingkungan
Kerja (DLKr) pelabuhan; dan

2) memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang
qigunakan, dengan kemampuan konstruksi

.menampung beban:

(a), minimal 4 (empat) tier peti kemas. kosong
(empty) dengan ukuran 20 feet, dan

(b) minimal 2 (dua) tier petl kemas full Container
Load (FeL) dengan ukuran 20 feet.

d. Persyaratan peralatan:
- -

1) memiliki atau menguasai paling sedikit 1 (satu) unit
reach stacker,

2} memiliki atau menguasai paling sedikit 2 (dua) unit
top loader, .

3} memiliki atau menguasai paling sedikit 2 (dua) unit
side loader;

4) memiliki atau menguasai paling sedikit 2 (dua) unit
alat angkat dan angkut peti kemas jenis forklift
berkapasitas minimal 5 (lima) ton; atau

5) memiliki atau menguasai fasilitas perbaikan dan
perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.

e. Memiliki modal usaha paling sedikit Rp. 1.000.000.000,·
(satu miliar rupiah).

f. Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan
kualifikasi Ahli Nautika Tk. III atau' 1 (satu) orang Ahli
Ketatalaksanaari Pelayarari Niaga atau Transportasi Laut
berijazah 0.111 atau 1 (satu) orang tenaga ahli yang
sederajatdengan pengalarnan kerja palingsedikit 2 (qua)
tahun dalarn pengelolaan depo peti kernas.



(1) Pel1Jsahaan depo pet! ke,mas nasional atau badan hukum
Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan
depo peti kemas asing atau badan hukum asing atau warga
negara asing dalam bentuk usaha patungan Uoint venture)
dengan membentuk satu perusahaan depo pet! kemas
nasional.

(2) Perusahaan' depo peti kemas dalam bentuk usaha patungan
sebagaima'i1a dimaksud pada ayat· (1) wajib memiliki izin
usaha depo peti kemas.

(3) Untuk melllperoleh 'izin usaha depo pet! kemas nasional
. bagl perusahaan depo peti kemas dalambentuk usaha
patungansebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memillki modal usaha paling sedikit Rp. 5.000.000.000,-
(lima miliar rupiah);

b: memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan
kualifikasi Ahli Nautika Tk. III atau 1 (satu) orang Ahli
Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau Transportasi Laut,
berijazah D.1Il atau yang sederajat dengan pengalaman
kerja paling sedlklt 3 (tlga) tahun; dan .

c. memenuhi persyaratansebagaimarta dimciksud dal~m,
Pasal4 ayat.(2) hurut~, hurut b, huruf c, dan huru~d.

Bagian Kedua

(1) Permohonan izin usaha depo peti kemas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diajukan kepada
gubernur provinsi setempat dengan tembusan disampaikan
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan
administrator peJabuhan/kepala Kantor peJabuhan setempat,
menurut contoh p~da lampir~n I Peraturan ini,

(2) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) diberikan oleh gubernur menurut. cQntoh
pada Lampiran II Peraturan ini.



(3) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) waJlb dllaporkan secara berkala kepada Direktur'
Jenderal Perhubungan Laut dan administrator
pelabuhanlkepala kantor pelabuhan untuk dilakukan evaluasi
dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemberian izln
depo peti kemas.

(4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan
dalam jangka waktu selambat-Iambatnya 14 (empat belas)
hari kerja sE:ltelahpermohonan diterlma secara lengkap.

(5) Dalam hafpermohonanizin usaha ditolak gUbernur provinsi
setempat:wajib memberikan jawaban tertulls disertai dengan
alasan • 'penolakan menurut contoh pada Lampiran III
Peraturan iot

(6) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dapat diajukan kembali setelah pemohon memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan
Pasa' 5.

(7)- Izin usaha perusahaan depo peti kemas berlaku selama
perusahaari yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan
usahanya atau sampai batas waktu penguasaan lahan.

(8) Perusahaan depo peti kemas yang telah memperoleh izin
usaha .dari gubemur provinsi-. setempat 'sebagaimana'

, _.dimaksud padaeyal -(2) dapat mendirikan usah~depo peti
kemas di' daerah I~in' dt seluruh Indonesia' dengan tetap
mengajukan - permohonan izin deng~n memenuhi
i>ersyaratan sebagaimana dimaksud- dalam Pasal 4 ayat (2)
dan Pasal 5 ayat (3)

BABIV

KEWAJ IBAN

Perusahaan depo petl kemas yang telah memperoleh izin usaha
harus memenuhi kewajiban sebagal berikut:

a. memenuhi semua kewajlban yang telah ditetapkan dalam izin
usaha;

b. melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan
setelah izin usaha diterbitkan;



c. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional
perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan
k~pi:.ida administrator pelabuhanlkepala kantor pelabuhan
setempat, menurut contoh pada Lampiran IV Peraturan ini;

d. l1lenyampalkan laporan tahunan kegiatan operasional
perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan administrator
pelabuhan/kepala kantor pelabuhan setempat, menurut contoh
pada Lamplran V Peraturan ini;

e. melaporkan kepada pejabat pemberi izln dengan tembusan
kepada ~d.ministrator pelabuhanlkepala kantor pelabuhan
setempat,'<setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar
perusahaan, nama/alamat perusahaan, NPWP, nama dan
alamat,/direktur utama/penanggung jawab perusahaan dan
status: kepe!Jlilikan peralatan kerja dan tenaga ahli selambat-
lambatnya,' 14 (empat belas) hari kerja, setelah terjadinya
perubahan ...tersebut;

f. mematuhLdan melaksanakan kesehatan dan keselamatan
kerja di lirigkungan kegiatan perusahaannya dan terhadap
semua tenaga kerja yang dipekerjakan;

g. mendidik dan melatih -keterampilan pegawai agar tercapai
efektivitas dan efisiensi kerja:

h. melakukan registrasi dan menjadi anggota asosiasi depo peti
kemas sesuai dengan ketentuan peraturen -perundang-
undangan. yang pembloaan teknisnya dilakuk13noleh Menteri-
Perhubungan. - ,

... i. _-Petusahaan- yang telah memUiJd-surat izin 'usaha depa peti-
kemas mendaftarkan kegiatan usahanya kepada administrator
pelabuhan/kepala kantor pelabuhan setempat apabila
melakukan kegiatan di dalam DLKr pelabuhan; dan

j. bertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana
dimaksud pada hurufc, huruf d, dan huruf e.

BABV
SANKSI

(1) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dicabut apabila tidak'memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



(2) Penca.butan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dllakukan oleh pejabat pemberi izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal6 ayat (1) dan ayat (2).

(3,) Pencabutan izin usaha depo peti kemas sebagaimana
, dlmaksud ayat (2) dlfakukan melalui proses perlngatan

tertulis sebanyak 3 (tiga) kall berturut-turut, dengan
tenggang waktu selama 1 (satu) bUlan, menurut contoh
pada Lampiran VI Peraturan Inl.

(4) Apabila perlngatan sebagalmana dimaksud dalam ayat (3)
tidak dlindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin usaha
untuk jangk$' waktu1 (satu) bulan, menurut contoh pada
Lampiran )lU- Peraturan ini.

--

(5) Jika jangka waktu pembekuan izln usaha sebagaimana
dimaksud dfltam ayat (4) habis jangka waktunya dan tidak
ada upaya _"perbaikan, izin usaha dicabut oleh pejabat
pemberi izin;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menurut
contoh padalampiran VIII Peraturan -Ini.

_ Izin usaha depo petl kemas dapat dicabut tanpa melalui proses
peringatan dan pembekuan izln usaha' dalam hal perusahaan
yang bersangkutan :

a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara
_ b~rdasark~n -keputusan dariinstansi yan§ -berwenang;-

b. membubarkan din atau pailit, -berdasarkankeputusan instansi
-- : _yang.~~rwenang;

c. memperoleh izin usaha secara tidak sah; dan

d. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha
pokoknya.

BABVI

STRUKTUR TARIF PELA YANAN JASA

USAHA DEPO PETI KEMAS

Pasal'10
(1) Besaran tarit pelayanan jasa usaha depo peti kemas,

ditetapkan -::tas dasar kesepakatan bersama antara
penyedia jasa dan pengguna jasa.



(2) Tarif petayanan jasa usaha depo peti kemas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penyimpanan atau penumpukan peti kemas;
b. pembersihanJpencucian (cleaning/ washing);
c. perawatan peti kemas;
d. perbaikan peti kemas (repairing);
e. pemindahan;
f. pengaturan (angsur);
g. sUNey;
h. lift on lift off; f

i. pemeriksaaah fisik barang (behandle);
j. pengema~,n, pelabelan, pengikatar./pelepasan

(/ashingll:1h/ashing) ;
k. pembon~ka~anJpemuatan LeL cargo yang terdiri atas:

j"

1) stripplf)g;
2)· stuffing;
3) mekamk;
4) delivery;
5) receiving;
6) trucking;
7) sUNeyor;
8) behandle oika ada);
9) dangerous goods cargo (jika ad a);
1.~) cargoshifting; .

. 11)· . kebersihan; dan
12) . storage..

. . .. -"I. jasa pelayanan lainnya.yang diberikan sesua.i gengan
~b~uh~. .

(1) Untuk meningkatkan kelancaran arus peti kemas, jam kerja
perusahaan depo peti kemas agar menyesuaikan dengan
kegiatan jam kerja pelabuhan setempat.

(2) Untuk peningkatan pengawasan depo peti kemas isi (barang
ekspor dan impor) dapat ditempatkan petugas kepabeanan
sesua; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Bagi perusahaan depo peti kerhas yang telah menjalankan
kegiatan usahanya wajib menyesuaikan perizinannya sesuai
Peraturan ini dalam jangka waktu selambat-Iambatnya 1 (satu)
tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dirjen Pefhubungan Laut melakukan pengawasan terha.dap
pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 25 September 2008

. ttd

Ir. JUSMAN SYAFIl DJAMAL
Salhian Keputusah ini disampaikan kepada : -.
1. Menteri Negara BUMN;
2. Menteri Keuangan;
3. .Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perindustriari;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Gubernur seturuh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesiai'
8. Para AdpellKanpel seluruh Indonesia
9. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi seluruh Indonesia;
10.PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV;
11. Para Ketua Asosiasi di Iingkungan Departemen Perhubungan.

Salinansesuai den
.' Kepala Bi .0Hukum



Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor : KM 47 TAHUN 2008
Tanggal : 25 SEPTEMBER 2008

Permohonan Izin Usaha
Depo Peti Kemas

1. Dengan memperhati~~ Peratur~n Menteri Perhubungan No. KM tahun
............ tentang Pe'1y~tenggaraan dan Pengusahaan Depo Peti Kemas, dengan
ini kami mengajuk~~>,permohonan Izin Usaha Depo Peti Kemas.

2. Sebagai bahan pE)ftim~angan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen
untuk melengkapi pe~9honan dimaksud yang terdiri dari :
a. Salinan Akte Notarts Pendirian Perusahaan;
b. Bukti memillki NPWP Perusahaan;
c. Bukti memiliki Su.~t Keterangan Domisili Perusahaan dari pejabat yang

berwenang; :'1'

d. Bukti memiliki peralatan;
e. Bukti hak penguasaan atau kepemilikan tanah minimal 1 (satu) ha untuk

lokasi usaha depo dengan konstruksi lahan penumpukan mampu
menampung minimal 4 (empat) susun peti kemas kosong dan 2 (dua) susun
peti kemas isi;

f. BUkti memiliki kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan/Operator khusus
pengusahat;ln .depo. peti k~mas di dalam Daerah Lingkungan Kerja
Pelabuhan .(DLKr);

g. Mernilikitenaga'ahli; _
h. Memiliki modal usahapaling sedikit Rp. 1.000.000.000,-;
i. . Rekomendasi· ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

. berdasarkan' Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonatie) dari pejabat
pemerintah daerah kabupatenlkota setempat;

. j. Persetujuan studi Iingkungan dari instansi daerah kabupatenlkota setempat
yang di dalamnya termasuk kajian lalu lintas;

k. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan
kabupatenlkota dari pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
setempat

I. Izin PMA dari BKPM (bagi perusahaan berbentuk usaha patungan/joint
venture).

3. Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia
memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang
kegiatan tersebut.

Pemohon,
PT .

Nama Terang
Direktur Utama1. Menteri Perhubungan;

2. Dirjen Perhubungan Laut;
3. Adpel/Kakanpel.



Rl IAFRNUR PROVINSI .
SURATIZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

erdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan
PP 82 tahun 1999 tentang Angk~tan di Perairan)

surat permohonan ~......... Nomor . tanggal
dlberikan Surat Izln Usaha Perusahaan Depo Pet! Kemas, kep~~i~..:·.... ···....·..·

SAHAAN
RUSAHAAN
lIK1PENANGGUNG JAWAB

EMILIKIPENANGGUNG JAWAB i

OKOK WAJIB PAJAK (NPWP)!:,f
N PEMEGANG IZIN')/

t',
I(!

tUhi seluruh peraturan perund~g-undangan yang berlaku dibidang angkutan diperairan
abuhanan dan lingkungan hidup; (' •

mpaikan laporan bulanan ke~9tan operasional perusahaan kepada pemberi izin
an tembusan kepada administratpr pelabuhanlkepala kantor pelabuhan setempat bagi
~saha depo peti kemas di dalam Qa.erahLingkungan Ke~a Pelabuhan (DLKr);

yampaikan laporan tahunan keg~tan operaslonal perusahaan kepada pemberi izln
gan tembusan kepada Dirjen Pijthubungan Laut dan administrator pelabuhanlkepala
or pelabuhan setempat bagi pengusaha depo peti kemas di dalam Daerah Lingkungan
. Pelabuhan (DLKr);

nggun9 jawab atas kebenaran laporan sebagaimana butir 2 dan butir 3;
aporkan secara tertulis kepada Pemberi Izin dengan tembusan kepada Administrator
abuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar

rusahaan. nama dan alamat perusahaan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan,
ma .dan alamat. DireJ<tur Ut~ma/penanggung jawab perusahaan. status kepemilikan
mlatan .kerja dan tenaga ahli;. . .' '. . ' •.
ematubi dan melaksanakari kesehcitan dan keselamatan. kerjadningkungsl"! kegiatan" .'

perusahaan'dan terhcidap semua tenaga ke~a yang dipekerjakan; . .
Mendidik dan mel~tih keterampilan pegawa! agar tercapai efektifitas. dan efisiensi kerja;
Melakukan registrasi padaasosiasi perusahaan depo petikemas; . .
Mendaftarkan kegiatan usahanya kepada administrator pelabuhan/kepala kantor pelabuhan
setempat apabila melakukan kegiatan di dalam DLKr Pelabuhan;

. Izln Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas berlaku sejak tanggal dikeluarkan untuk seluruh
pelabuhan utama; pelabuhan pengumpul. dan pelabuhan pengumpan atau pelabuhan utama
untuk pengusahaan depo petl kemas yang berbentuk patungan di Provinsi selama
perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan apabila tidak melakukan
kegiatan usahanya secara nyata salama 6 (enam) bulan berturut-turut izin usaha tersebut
dapat dicabut.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

A.n. GUBERNUR PROVINSI .
. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Nomor
Lampiran
Perihal Penolakan Izin Usaha .

Perusaha~n Depo Peti
Kemas

1. Menunjuk su,,- permohonan Saudara Nomor tanggal .
perihal permQbonan izin usaha depo peti kemas. dengan ini diberitahukan'
bahwa pertn6honan Saudara dimaksud tidak dapat disetujui. dengan
pertimbang~ri :

{'a. .. f'••..••.......•.•.•. ;
b. .. :./ ;
c. .. ; .

1:,:0 . .
2. Sehubungan qengan hal tersebut diatas butir 1. Saudara dapat mengajukan

permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:
1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. AdpellKakanpel .

A.n. GUBERNUR PROVINSI .
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



DATA LAPORAN BULANAN KEGIATANBONGKAR MUAT PETI KEMAS
BULAN: ; :.............•.............

NAMA PERUSAHAAN
NOMORPENDAFrARAN.
ALAMAT PERUSAHAAN

PEll KEMASKOSONG
BONGKAR MUAT

7I1 40' DlATAS 20' 40' DlATAS 20'
40' 40'

PETI KEMASlSI
BONGKAR MUAT

40' DIA-TAS 20' 40' DlATAS 20'
40' 40'

PErI KEMAS MENGENDON
BONGKAR MUAT

40' DlATAS 20' 40' DlATAS
40' 40'

- _ ...

- ...- -

Jakarta, .
PT .



DATA LAPORANTAHUNAN KEGIATAN'BONGKAR MUAT PETI KEMAS
TAHuN: : .

NAMA PERUSAHAAN
NOMOR PENDAFfARAN
ALAMAtPERUSAHAAN

PEn KEMAS KOSONG PETI KEMAS ISI PEll KEMAS MENGENDON

NO BULAN
BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT BONGKAR MUAT

KETERANGAN
20' '40' DIATAS

20' 40'
DIATAS

20' 40'
DlATAS

20' 40'
DIATAS

20' 40' DIATAS 20' 40'
DlATAS

40' 40' 40' 40' 40' 40'

."._ . .-..- _ .. . . .... .. " ..- .-
4.···_· .. .... . _ .. .. ... .. .... -,

.. ... ... .. ..

..
->~

;~, -, "f:~:'>
.. ..

••...., ....•..•..~.......• ~.•.. .... ..

'::'"
..

..•..
.. .

.. ... - .

. ..... '. ...
.. ".w ... ... .. .. .... .-

Jakarta, .
PT _ .



Nomorl
Lampiran
Perihal

.Ii
i;('
.'.".

";: ../

,.~),:,'"
.' I

1. Menunjuk .Sural r~in Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas
PT./Koperasl. ~.,.......... No.. tanggal
................................ /~rta memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan No.
KM rtahun dengan ini diberitahukan bahwa
perusahaan saudarch~dak memenuhi kewajiban khususnya pasal .... butir ..
yaitu: ':;:./ .
"

2. Selanjutnya berdasarkan PERMENHLJB No. KM pasal ayat
.............. dan ...................• apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban
sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu). maka akan diambil tindakan lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan_yang berlaku;

. "

3. 'Peringatan ini merupakari PERINGATANPERTAMA.

4. Demikianagar menjadi .pernati.ansaudara sepenuhnya.· .

A.n. GUBERNUR PROVINSI .
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Tembusan:
1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. Adpel/Kakanpel .



1. Menunjuk surat karni No tanggal perihal
Peringatan pertarna~1

2. Berdasarkan dataj,..~1'ng ada pada karni, ternyata sarnpai saat ini Perusahaan
Saudara tidak rn~enuhi kewaJiban khususnya sesuai dengan PERMENHUB
No :.. KM./ tahun pasal butir yaitu :
H •••••••••••••••••••••••• : •• '••• "7;:" .
............ " ,0 ..•.

,.';

3. Selanjutnya berdas~,FkanPERMENHUB No. KM pasal ayat
.............. dan /;,r~ , apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak
diterbitkannya suraflni perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban
sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu), maka akan diambil tindakan lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

. -

A.n: GUBERNUR PROVINSI .
KEPALA DINAS PERH~BUNGAN '0' 0

an Yth:
ak Menteri Perhubungan;

pak Di~en Hubla;
/ pellKakanpel .



----------
Nomor
Lampiran
Perihal ., Perlngatan Ketiga

Iif!,~.t
t:/

J~{ ~

1. Menunjuk surat :J(~i No tanggal perlhal
Perlngatan PertjJ9'\a dan No tanggal perihal
Peringatan Kedua. ;;'

,2. Berdasarkan data yilflg ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan
Saudara belum mem~Jluhi kewajiban khususnya sesuai dengan PERMENHUB
No KM.. :;.•.::: tahun pasal butir yaitu :
u•••••••••••••••••••••••••••••• :'Z .

3. Selanjutnya berdasarkan PERMENHUB No. KM pasal ayat
.............. dan , apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak
diterbltkannya surat inj perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban
sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu), maka akan diambil tindakan lebih
lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Peringatsil Ini merupakan PERINGATANKETIGA

,5'. Demi~ian ag~f rilenjadi perhatian Saudara sepenuhriy~. -

An. GUBERNUR PROVINSI " .
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

"Tertt6usan:
1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Oirjen Hubla;
3. AdpellKakanpel .

-.
••II



Nomor
Lampiran
Perlhal Pembekuan Surat Izin

Perusahaan Depo P~tl
Kemas '

1. Menunjuk Surat Izln Usaha Perusahaan Depo Petl Kemas
pr./Koperasi "jf .
T

NOnmoral .\.:~/'' .
a gg v.' .

"il'

2. Perusahaan saud~~ tidak memenuhi persyaratan, khususnya sesuai dengan
PERMENHUB Nd ;;:: tahun pasal butir ,
yaitu: . t',;"

"•.••••••••• ooo ••••••••••• t. to' to •• "';f'-': ~l_.t"""""''''''''O''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''t •.•..•••....•••...•.•••..•.•.••••••.•..•

•••••••••••••• ,1·'11

'~;;f'
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat

peringatan 3 (tiga) kali :
a. Peringatan I No tanggal .
b. Peringatan H No ; tanggal .
c. Peringatan III No tanggal .

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan Keputusan Menteri
Perh,ubungan No. KM tahun pasal butir .., dan dengEJ(l
ini. diberitahckan bahwa .terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat ini
.perusahaan·Salidara tidak diperkenankan melak~kan kegiatan' dep6 peti kemas '
pada'pelabuhan di wnayah Provinsi ~.. ..

5. Biiamana sampai dengan'3 '(tigs) biJian 'sejak tanggak dikeluarkannya surat
pembekuan ini perusahan Saudara belum memnuhi ketentuan yang terkait
dengan butir 2 {dual tersebut diatas, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Depo
Peti Kemas, Saudara akan kami cabut.

A.n. GUBERNUR PROVINSI .
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Tembusan:
1. Bapak Menteri Perhubungan;
2. Bapak Dirjen Hubla;
3. AdpeIlKakanpel .



l(l;PUTUSAN GUB\;RNUR PROV\NSI .
NOMOR: .

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS
PT./KOPERASI .

GUBERNUR PROVINSI .

a. bahwa PT./Koperasl sebagai perusahaan depo peti kemas
tidak melaksanak~n kewaJiban ., sehingga t1dak memenuhl
·ketentuan PER~rNHUB No. KM tahun pasal butir
••.•••••••••• ; "j¥-R .

b. bahwa kep,",ds) perusahaan tersebut telah diberikan Surat Peringatan
sebanyak ~,~(ga) kali berturut-turut, disusul dengan surat Pembekuan Izin
Usaha NO.,I.I tanggal ;

c. bahwa seh(Jbu~an dengan hal tersebu. diatas, dipandang perlu untuk
mencabut Sur,t)zin Usaha Perusahaan Sepo Peti Kemas PT .
No ~.l tanggal ...•............... ;

I' /--

~:::::::::::::::::::::::}~(:~
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. Tahun tentang

Pengusahaan dan Penyelenggaraan Depo Peti Kemas.

1. Surat Gubernur Provinsi No tanggal tentang Peringatan
Pertama;

2. Surat Gubernur Provinsi No tanggal tentang Peringatan
Kedua;

. 3. Surat Gubeniur Provinsi No ; tan9gal tentan9. F'eringatcin
KeUga: '.' . . ,

-4.. Surat Gubernur F'rovlnsl No : tanggal' ~tentang Pembekuan
Izin .U~aha. Per~sahaan ~o Petl Kemas PT.. No. - .
tanggal ~..... ;.. :..-.. .. .

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI TENTANG PENCABUTAN
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN DEPO PETI KEMAS PT.

Mencabut Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas PT yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi , .
No tanggal dengan data sebagai berikut:

a. Nama
Perusahaan

b. Alamat Domisiti
c. NomorlTanggal

PT.lKoperasi diwajibkan untuk mengembalikan Surat IZin Usaha
Perusahaan Depo Petl Kemas yang asI! kepada Gubernur Provinsi



Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat
kekeliruan dalam menetapkannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

,Salinan Surat Keputusan inl
kepada:
1. Bapak Menter! Perhubungan;

··.··2. Bapak Ditjen Hubla;
3. Adpel/Kakanpel .


