
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1  Sejarah Perusahaan 

 

PT. MUNTHE MAKMUR EKSPEDISI, merupakan perusahaan jasa pengurusan 

transportasi  yang melayani pengiriman barang baik lokal maupun internasional 

(ekspor dan impor) atau yang biasa disebutkan Ekspedisi Muatan Kapal Laut 

(EMKL) dan PPJK kependekan dari Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. 

Berdiri sejak tanggal 11 Desember 2017. 

PT. MUNTHE MAKMUR EKSPEDISI adalah perusahaan jasa yang memiliki 

kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rekanan relasi, 

pemerintah, serta masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam 

pengiriman barang, perusahaan kami berusaha meningkatkan kompetensi dalam 

pelayanan jasa.  

 

2.2  Visi dan Misi Perusahaan 

 

2.2.1 Visi Perusahaan 

 

 

Visi  PT. MUNTHE MAKMUR EKSPEDISI adalah menjadi penyedia layanan 

jasa transportasi yang profesional, handal dan selalu terpecaya dan memberikan 

kepuasan bagi konsumen, serta menjadi perusahaan ekspedisi terdepan di 

Indonesia. 

 

2.2.2 Misi Perusahaan 

 

Misi PT. MUNTHE MAKMUR EKSPEDISI adalah memberikan kepuasan 

dalam pelayanan jasa transportasi, serta meningkatkan nilai perusahaan melalui 

sistem kerja yang terprogram, kreatifitas, dan sumber daya manusia yang 

berkompeten.



2.3  Bidang Usaha / Kegiatan Utama 
 

 

Tugas EMKL / PPJK adalah mengurusi proses customs clearance / jasa 

kepabeanan di pelabuhan / bandara. Biasanya tugas mereka satu paket seperti 

dibawah ini : 

1. Mengambil Kontainer kosong di DEPO KONTAINER, mengantarnya ke 

gudang shipper / exportir untuk dimuat barang, lalu mengantarnya ke TPK 

/ Tempat Penumpukan Peti Kemas di pelabuhan 

2. Mengurusi customs clearance / jasa kepabeanan di BeaCukai jika shipper 

tidak mengurusi Customs Clearance sendiri. 

3. Mengurusi proses pembuatan COO (certificate of Origin) jika shipper 

tidak mengurusinya sendiri. 

4. Menginput data Export menggunakan EDI system jika shipper belum 

memiliki EDI System sendiri. 

 

2.4  Lokasi Perusahaan 

 

PT. MUNTHE MAKMUR EKSPEDISI berkantor pusat di Jl. Raden Saleh IV 

No. 7A, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. Karena 

operasionalnya berhubungan dengan Petikemas dan BeaCukai maka Kantor 

operasional berada di sekitarnya, yaitu di Jl. . Soekarno Hatta No. 45 RT. 05 

LK III, Panjang Bandar Lampung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5  Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi pada perusahaan ini memiliki jabatan tertinggi yang 

dipegang oleh Direktur yang bernama Ibu Mey Risnawati Munthe sekaligus 

pemilik perusahaan. Kemudian selanjutnya dipegang oleh Staff Keuangan, Staff 

Kepabean, Staff Perajakan, dan staf Operasional, untuk struktur organisasi 

yang lebih lengkap dapat dilihat pada gambar 1.1 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. MUNTHE MAKMUR EKSPEDISI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uraian Tugas Masing-Masing Bidang 

1. Tugas Direktur  

Direktur merupakan jabatan tertinggi pada perusahaan ini dimana direktur 

ini yang nantinya akan mengelola semua anak buahnya dan yang melakukan 

proses pengambilan keputusan. 

2.  Staff Keuanagn 

Staff Keuangan ditugaskan untuk membuat tagihan dan menyusun laporan 

keuangan dengan mengevaluasi data-data yang didapat dari seluruh transaksi 

didalam perusahaan. Staff Keuangan adalah seseorang yang bertanggung jawab 

pada laporan keuangan di PT. Munthe Makmur Ekspedisi  

3. Staff Kepabean 

Staff Kepabean bertanggung jawab pada PT. Muthe Makmur Ekspedisi 

untuk menangani dokumen Ekspor/Impor untuk diajukan ke Bea Cukai dan 

membuat kartu untuk memasukan container yang akan dikirim ke custumer 

melalui Peti Kemas. 

4. Staff Perpajakan 

 Staff perpajakan bertanggung jawab pada PT. Munthe Makmur Ekspedisi 

untuk menangani masalah pajak PPh pasal 23, PPh psl 25/29, PPh Badan, PPN, 

dan pajak masukan serta pajak keluaran. 

5. Staff Operasional 

Staff Operasional bertanggung jawab pada PT. Munthe Makmur Ekspedisi untuk 

menangani memilih kontairner yang sesuai dengan permintaan custumer dari DEPO ke 

DEPO yang akan di tarik dengan menggunakan truck container 


