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PANDUAN PENGEMASAN
Packaging Guidelines

Kategori Fruit and Vegetable

Pengemasan
Perishable
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Tujuan panduan ini untuk membantu pihak pengirim (shipper) untuk melakukan pengepakan komodity buah dan 
sayuran secara baik dan benar, mulai dari proses dan persiapan sebelum pengiriman, ketentuan pemilihan dan penggu-
naan kemasan, tahapan proses pengemasan barang perishable (buah dan sayuran), tahapan sebelum keberangkatan 
pengiriman, pengepakan dan pemberian label pada kemasan.

Informasi
Umum

01.

Perishable cargo akan diterima jika sesuai 
dengan standar peraturan perishable IATA 
Cargo. Perishable akan di tangani khusus 
berdasarkan klasifikasi cargo basah, produk 
hortikultura (Buah-buahan dan 
sayuran/bunga dan tanaman pada umumn-
ya).

Produk hasil kebun dan pertanian 
(Buah-buahan, Sayuran, dll), disarankan 
menggunakan kemasan yang cukup kuat 
untuk mendukung apabila ditumpuk setinggi 
2 meter atau lebih, sehingga tidak runtuh 
pada bagian bawah. Kemasan buah dan 
sayur harus tahan terhadap kelembaban.
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Persiapan
Sebelum
Pengiriman

02.

Kemasan yang disarankan adalah yang 
dapat menjaga kualitas buah dan sayur 
300%-800%. Parameter kesegaran dan 
kesehatan buat adalah dari suhunya, kelem-
baban yang di sesuaikan (Oksigen, Karbon-
dioksida, dan etilna). Kondisi penyimpanan 
dapat disesuaikan dengan jenis produk.
Menyusun dan meletakkan buah secara rapi 
dan tidak saling tumpuk. Agar buah yang 
sudah di kemas tidak rusak, kita juga dapat 
menggunakan kotak sebagai tempat penge-
masan.

Produk Perishable akan diterima jika 
persyaratan sesuai sebagai berikut :
1. Barang Perishable harus dikemas dalam 
wadah tahan air untuk mencegah kebocoran 
atau tumpahan yang dapat menyebabkan 
aroma tidak sedap pada pesawat, cargo dan 
bagasi penumpang, dan menyebabkan 
ketidaknyamanan penumpang.
2. Khusus produk hortikultura (Buah-buah-
an, sayuran dan bunga,dll) kemasan harus 
cukup kuat untuk menjaga produk jika 
ditumpuk setinggi 2,2 meter (7,2 kaki) tanpa 
mengalami kerusakan pada bagian bawah. 
Kemasan harus tahan terhadap kelem-
baban.

Gambar 1.0.
Buah dan Sayuran 
yang secara umum 
melakukan pengiri-
man via udara.



Gambar 1.1.
Kemasan sterofoam 
dan Box sesuai 
standar ketentuan 
IATA.
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Ketentuan
Kemasan

03.

Terdapat berbagai macam Perishable dan masing-masing produk memiliki karakteristik 
yang berbeda, terutama produk hortikultura (Buah-buah, sayuran, dan bunga,dll)
Kemasan dan standar penanganan produk sebagai berikut : 
1. Pilihlah kemasan dengan kondisi baik, kuat dan layak pakai.
2. Kemasan harus dapat melindungi produk dalam kondisi baik dan termakan oleh 
waktu, seperti pemakaian pada umumnya dan gesekan saat melakukan pengiriman.
Kemasan harus dapat melindungi produk didalamnya dari kerusakan yang disebabkan 
oleh kemasan itu sendiri, seperti faktor perubahan lingkungan (Suhu, Cuaca, kelem-
baban, dll)
3. Kemasan harus cukup kuat untuk menjaga produk didalamnya jika kemasan ditumpuk 
hingga 3 meter dengan kemasan yang memiliki berat setara, minimal 24 jam tanpa 
mengalami kerusakan kemasan pada bagian bawah.

Recommended Packaging for 
Fruit and Vegetabale Shipment
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Tabel 1.0
Tabel standar suhu 
buah saat melaku-
kan pengiriman.

Nb : Gunakan 
Kemasan yang 
dengan kondisi yang 
layak pakai dan kuat

Product 

Banana

Bean Sprouts

Mushrooms

Tomato

Tomato (Ripe)

Broccoli

Cucumber

Head of Lettuce

Capsicums

Grape

Peach

Apple

Pear

Plum

Strawberry

Temp
in C

% Relative
Moisture % O2 % CO2

Ethylene

Expels Sensitive

12-14

0

0-5

12-20

8-12

0-5

8-12

10-15

8-12

10-15

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

85-100

90-98

90-98

90-98

85-98

90-95

90-95

95

90-95

85-90

90

90

90-95

90-95

90-95

2-5

5

5

3-5

3-5

2

3-5

2-5

3-5

3-10

1-2

2-3

2-3

3

10

3-5

15

10

5-10

5-10

5

0

0

2

5-10

5

1-2

0-1

8

15-20
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Tata Cara
Pengemasan

04.

Sebelum melakukan pengiriman sebaiknya melakukan pengemasan sesuai standar DMK 
Cargo® untuk keamanan barang selama pengiriman. Pengemasan ini dapat menjaga 
dari tumpukan barang dan kualitas pengiriman buah dan sayuran.

Recommended Packing Guide for 
Fruit and Vegetables

Terdapat tata cara pengemasan untuk 
buah dan sayuran, Sebagai berikut.
1. Pemilihan buah dan sayuran bebas dari 
gigitan serangga atau higenis
a. Buah yang terlalu matang atau tergigit 
serangga beresiko terjadi pembusukan 
selama pengiriman
b. Pilihlah buah yang akan matang, yang 
bertujuan buah atau sayuran dapat diteri-
ma dalam keadaan segar.
2. Bungkuslah setiap buah dengan bubble 
wrap
a. Gunakanlah gunting untuk memotong 
bubble wrap (Plastik Gelembung)
b. Cara ini dapat mencegah benturan antar 
buah atau sayuran selama pengiriman.

c. Lapisi alas sterofoam dengan Styrofoam 
tambahan untuk mencegah benturan saat 
produk terbanting selama proses pengiri-
man.
4.Disarankan menggunakan wadah tamba-
han (Box/Krat) untuk menghindari bentur-
an
5. Hindari ruang kosong pada kemasan, 
untuk mengurangi resiko kerusakan saat 
tertumpuk.
a. Letakkan produk diatas alas yang telah 
di lapisi busa dan isi ruang kosong dalam 
kemasan dengan busa tambahan.
6. Tutup dan segel kotak sterofoam sesuai 
dengan standar DMK Cargo supaya produk 
dapat sampai dengan aman dan segar.
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Gambar 1.2.
Urutan tata cara 
pengemasan buah & 
sayuran

1

Pemilihan buah yang
higenis dan bebas dari serangga.

2

Bungkus setiap buah dengan 
bubble wrap untuk mencegah 

benturan antar buah atau sayuran

3

Susun buah yang sudah di 
bungkus dengan rapi pada wadah 

(Krat/Sterofoam) yang akan 
digunakan untuk pengiriman

4

Disarankan menggunakan wadah (Box/Krat) 
tambahan untuk menghindari benturan 

langsung ke buah/sayuran
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5

Nb : Hindari ruang 
kosong pada kemasan, 
terlalu banyak busa atau 
bantalan dalam box, 
dapat mengurangi 
kekuatan dari box 

6

Tutup box dengan standar 
penyegelan DMK Cargo

Nb : Untuk panduan 
penyegelan dan labeling 
terdapat pada halaman 5



Gambar 1.3.
Tatacara penyegelan 
dan pemasangan 
label pada kemasan.

Persiapan
Sebelum
Keberangkatan

05.

Sebelum keberangkatan barang pengiriman, 
terdapat beberapa proses outgoing secara 
umum sebagai berikut :
1. Melakukan Reservasi Pengiriman Cargo
2. Kelengkapan Form dan Pemberitahuan 
Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan 
Ekspor Barang Tertentu (PEBT)
3. Form Shipper Letter of Instruction (SLI)

4. Packing List
5. Perishable dilengkapi dokumen Karantina
6. Dokumen Pelengkap lainnya.
7. Penerima barang perishable, diinforma-
sikan oleh airline ditempat keberangkatan 
ke airport tujuan.
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Sealing
and
Labeling

06.

Buah dan sayuran masuk dalam kategori 
wet cargo (Cargo basah), karena memiliki 
produksi penguapan yang cukup besar. 
Kemasan yang memiliki kerusakan, pada 
bagian sudut-sudut, bagian belakang atau 
sisi samping, akan ditolak sampai kemasan 
diperbaiki.
Kemasan yang memiliki tanda-tanda 
kebocoran juga akan ditolak.
Terdapat beberapa tahap standar penye-
galan kemasan, sebagai berikut :
1. Rekatkan setidaknya 3 perekat beruku-
ran lebar 5 cm pada kedua bagian atas dan 
bawah karton.
2. Segel semua bagian sambungan kema-
san dengan penyegelan H-Method.
3. Letakkan semua label pengiriman pada 
bagian permukaan terlebar.

4. Letakkan label “Perishable” pada bagian 
luar kemasan
5. Label “THIS WAY UP”, dengan tanda 
panah mengarah ke atas pada setiap sisi 
kemasan
6. Cantumkan data nama pengirim dan 
penerima, alamat dan nomor telepon.
7. Data lengkap isi kemasan : Jumlah 
produk (Buah, sayuran, dll) , penamaan 
ilmiah yang umum digunakan pada setiap 
negara ekspor dan impor, kondisi buah dan 
sayuran (Segar, Matang, atau lainnya).
8. Informasi Suhu yang diperlukan
9. Tanggal pengemasan buah/sayuran 
sebelum pengiriman
10. Stempel resmi dari operator yang 
menunjukan tanggal penerimaan 
konsinyasi.
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Nb : Khusus kemasan 
styrofoam penyegelan 
menggunakan plastic 
wrap pada keseluruhan 
styrofoam 
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H-Tapping
Method
1.  Pastikan semua bagian kemasan sudah dilakukan penyegelan H-Tapping Method.
2. Tambahkan 1 lapisan perekat sepanjang sambungan utama pada kemasan.
3.  Tambahkan 2 lapisan perejat pada kedua tepi kemasan
4. Tambakan lapisan perekat lebih khusus pada kemasan lebih berat.
5. Ulangi H-Metod hingga kemasan kuat terutama pada bagian atas dan bawah kema-
san.

Labeling

Penempatan
Label

Gambar 1.4.
Tatacara penyegelan 
H-Tapping Method

Gambar 1.5.
Penempatan Label 
pada kemasan

Nb : Khusus wadah/ke-
masan yang terdapat dry 
ice didalamnya, wajib 
menggunakan label Dry 
Ice Standar IATA
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Notice :
Panduan kemasan ini disediakan untuk membantu pelanggan DMK Cargo dalam mencegah kerugian dan kerusakan kemasan saat pengiriman karena 
pengemasan yang tidak tepat. Panduan kemasan ini tidak bermaksud untuk menjadi panduan yang komprehensif untuk pengemasan pengiriman transit. 
Pembuatan panduan ini tidak memiliki jaminan, tersurat maupun tersirat mengenai informasi ini. Pengemasan yang tepat merupakan tanggung jawab dari 
pihak pengirim, untuk informasi lebih lanjut dan panduan tambahan, tips untuk pengemasan dapat mengunjungi website dmkcargo.com, atau hubungi tim 
DMK Cargo terdekat untuk memastikan Standard Conditions of Carriage untuk persyaratan, kondisi dan keterbatan untuk pengiriman express.

Notes 
Segala pengiriman barang harus dikemas sesuai standar 
IATA. Produk yang akan dikirim pastikan terdapat materi-
al pengemasan (Bubblewrap, bantalan/gabus) untuk 
menjaga produk dari benturan saat melakukan pengiri-
man. 
Penggantian material pengemasan (Bubblewrap, banta-
lan/gabus) disarankan saat melakukan pengiriman 
untuk mengantisipasi bantalan yang sudah meni-
pis/rapuh, untuk memberi perlindungan pada kemasan 
yang dikirim dari beban tumpukan kemasan lainnya.
Penyegelan dan pelabelan harus mengikuti setiap 
panduan pengemasan pada masing-masing produk. 
Segala label yang di perlukan harus di cantumkan sesuai 
ketentuan IATA dan undang-undang Nasional.

Package Testing and Design Service
DMK Cargo® menyediakan jasa pengujian kemasan 
sebelum pengiriman yang dapat membantu anda meng-
etahui qualitas kemasan yang akan dikirim, untuk meng-
hindari kerusakan kemasan saat pengiriman. Kami 
menyarankan untuk mengirimkan contoh kemasan anda 
untuk pengujian kemasan. Untuk informasi pengujian 
kemasan lebih lanjut silahkan hubungi customer servis 
DMK Cargo®.

Insulation
DMK Cargo® Merekomendasikan melakukan isolasi 
pada kemasan yang akan dikirim untuk mengurangi 
suhu panas yang melalui dinding pada wadah kemasan. 
Isolasi secara umum menggunakan bahan polystyerene 
foam, rigid polyurethane foam, and reflective materials 
(radiant barrier films).

Refrigerants 
Untuk menjaga suhu produk yang dikirim sebaiknya 
menggunakan material pendingin seperti gel pack atau 
dry ice. Khusus pengemasan seafood seperti lobster, 
ikan, dll lebih baik menggunakan gel pack daripada dry 
ice. Jika Penggunaan Es Batu pada umumnya banyak 
mengalami kerugian dari segi berat dan daya tahan air 
pada kemasannya, dan terdapat persyaratan tambahan 
yang harus dilengkapi. Untuk informasi lebih lengkap 
dapat menghubungi customer servis DMK Cargo®.

DMK Cargo® Priority Express Recommendation
1.Maksimum berat yang diterima per paket untuk 
layanan Priority Express adalah 68 kg (150 lbs) *Terma-
suk kemasan dan produk pendingin (Jika Menggunakan)
2.Pastikan Kemasan Sudah termasuk dibungkus dengan 
Plastic Wrap dan palet kayu.
3.Untuk pengiriman bunga dan tanaman minimal 30 
jam.
4.Hindari pengiriman Perishable pada hari-hari yang 
sekiranya yang akan melewati hari liburan atau akhir 
pekan.

Express Transportation Environment
Suhu pada area pengiriman barang harus dapat 
disesuaikan dengan produk perishable untuk pengiriman 
Priority Express.
Cargo van dan truk kami tidak dapat menentukan suhu , 
suhu akan mengikuti dari waktu, lokasi dan sinar 
matahari, dan faktor lainnya. Pengiriman barang pada 
musim panas suhu area cargo pengiriman darat dapat 
mencapai -1oC  (30F) atau lebih tinggi dari suhu luar 
cargo.
Pada pengiriman cargo udara, suhu sangat tergantung 
pada produk perishable yang dimana kondisi suhu pada 
Priority Express tergantung dari tipe pesawat, lokasi dan 
spesifikasi pesawat, jarak, dan ketinggian penerbangan.

Notice
DMK Cargo® Priority Express akan menolak paket yang 
tidak sesuai dengan ketentuan tata pengemasan DMK 
Cargo, atau IATA dan ICAO. Panduan kemasan ini tidak 
bermaksud untuk menggantikan persyaratkan yang 
telah di tentukan seperti kode 49 Peraturan Federal 
(49CFR) dan IATA. Tujuan panduan ini hanya informasi 
secara umum semata.
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