
Verifikasi Ekspor Produk Mineral dan Batubara

LATAR BELAKANG

Perdagangan produk dari pertambangan mineral
dan batubara semakin mengalami peningkatan baik
perdagangan domestik maupun internasional.
Dalam perkembangannya para pelaku bisnis di dunia
pertambangan membutuhkan dukungan pihak
ketiga yang mandiri untuk memastikan kebenaran
dari kuantitas maupun kualitas dari hasil
mineral pertambangan ini serta memastikan
kesesuainnya terhadap regulasi pemerintah,
standar, spesifikasi yang telah diacu.

Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah di
bidang perdagangan, khususnya yang terkait
dengan jasa pemeriksaan/verifikasi dalam lingkup
fasilitas Industri dan Perdagangan, maka perlu
dilakukan kegiatan verifikasi atau penelusuran
teknis impor dan kegiatan lain sebagai upaya
dukungan implementasi kebijakan tersebut.

Program tersebut merupakan upaya untuk
melindungi kesinambungan dalam rangka
pengaturan tata niaga barang dan melindungi
barang dalam negeri dari praktik perdagangan ilegal
maka dirasakan penting untuk dilakukan verifikasi
atas barang ekspor.

MENGAPA MEMILIH PT SURVEYOR 
INDONESIA?

PT. Surveyor Indonesia (PTSI) merupakan badan
usaha milik negara yang didirikan pada tanggal 1
agustus 1991.

Kegiatan utama PTSI mencakup inspeksi, verifikasi,
konsultansi dan sertifikasi. Pasar yang dilayani
mencakup sektor infrastruktur, sektor penguatan
institusi dan kelembagaan, sektor mineral dan
batubara, dan sektor migas dan sistem pembangkit.

PTSI berkantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang
di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk
memastikan penyajian jasa yang optimal, jaringan
internasional kami didukung oleh sejumlah mitra
kerja yang memiliki reputasi di bidangnya masing-
masing.

BENEFIT

1. Menjamin keamanan produk baik dari aspek
kualitas dan kuantitas.

2. Laporan hasil verifikasi dapat digunakan
sebagai acuan bila terjadi perbedaan pendapat
diantara para pelaku yang terlibat dalam mata
rantai perdagangan mineral dan batubara.

3. Mengurangi resiko usaha dalam kegiatan
perdagangan, investasi maupun industri
pertambangan batubara berkat dijalankannya
seluruh proses dengan mematuhi norma, etika
dan standar.

4. PTSI melalui pengalaman di berbagai bidang,
PTSI telah membangun pengetahuan luas
dalam proses bisnis sehingga mampu
memberikan pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan khusus dari pengguna jasa PTSI.

5. PTSI diperkuat oleh tenaga ahli professional di
berbagai bidang disiplin yang teguh memegang
kode etik profesi dan nilai-nilai perusahaan.

6. PTSI telah banyak mengembangkan dan
memberikan jasa survei, inspeksi and konsultasi
kepada pelanggan baik pemerintah pusat,
pemerintah daerah, BUMN dan perusahaan
swasta.



Kontak kami:

Marketing Korporat
Email : marketing.corporate@ptsi.co.id

Telp. (021) 526 5526
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PENGALAMAN KERJA

▪ Jasa Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan
Kualitas Batubara PT.PLN (Persero)
Pembangkitan Lontar PLTU Rembang pada
masing-masing lokasi Pelabuhan Muat (Loading
Port) dan di Pelabuhan Bongkar (Unloading
Port) Tahun 2009 – PT. PLN Persero.

▪ Addendum Pekerjaan Jasa Surveying Penentuan
Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas Dalam
Rangka Jual Beli Batubara Kepada PT. Bukit
Asam (Persero) Tbk dan Pekerjaan Analisa
Sample (Paket M-07) - PT. Batubara Bukit Kendi.

▪ Penentuan Kuantitas dan Pemeriksaan Kualitas
Batubara PLTU 1 Jawa Timur – Pacitan - PT PLN
(Persero) Pembangkit Lontar.

▪ Kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas
Ekspor Timah Batangan, PT Prima Timah Utama.

▪ Kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas
Ekspor Timah Batangan, PT DS Jaya Abadi.

▪ Kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas
Ekspor Timah Batangan, PT Stanindo Inti
Perkasa.

JASA-JASA TERKAIT

▪ Draught Survey
▪ Sampling
▪ Tally
▪ Weighing
▪ Uji Laboratorium Mineral dan Batubara

KOMPETENSI

Ruang Lingkup Pekerjaan Inspeksi pada mineral
pertambangan lazimnya mencakup pengecekan
atas kuantitas dan kualitas. Kegiatan verifikasi ini
berlangsung dalam beberapa tahapan antara lain
kegiatan di lokasi penambangan, pemrosesan
maupun dalam proses pengiriman. Semua kegiatan
verifikasi kuantitas ataupun kualitas dilakukan
secara seksama dan akurat.
Verifikasi Ekspor merupakan verifikasi atau
penelusuran teknis yang meliputi keterangan
mengenai keabsahan administrasi asal barang,
spesifikasi barang yang mencakup nomor HS,
jumlah dan jenis barang serta waktu pengapalan
yang dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor
yang merupakan dokumen ekspor untuk
penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

FAQ.

▪ Bagaimana alokasi SDM PTSI dalam proyek?
PTSI menggunakan staf fungsional dan
struktural sendiri pada seluruh proyek yang
dikerjakan.

▪ Bagaimana alokasi SDM PTSI dalam proyek?
PTSI menggunakan staf fungsional dan
struktural sendiri pada seluruh proyek yang
dikerjakan.


