
7 TIPS MEMILIH JASA EXPORT IMPORT  

 

 
 
Saat melakukan pengiriman ke luar negeri, penting untuk mengetahu apakah agent shipping yang jasa 
nya kita gunakan benar-benar kompeten di bidangnya. Mereka adalah agent yang sudah berpengalaman 
atau tidak. Sebelum memilih agent shipping untuk jasa export import bacalah terlebih dahulu tips 
dibawah ini : 

 

1. KENALI METODE PENGIRIMAN YANG INGIN ANDA GUNAKAN 

Sebelum mulai memilih agent shipping kenali terlebih dahulu metode pengiriman apa yang ingin 
digunakan, seperti melalui jalur darat, udara, atau laut. 

 

2. CARI TAHU MENGENAI PERUSAHAAN MEREKA 

Cari tahu apa yang agen shipping tersebut dapat lakukan untuk anda, garansi yang mereka 
berikan dan yang tidak mereka berikan. Dengan menggali informasi mengenai agen shipping 
tersebut anda akan mengetahui apakah mereka dapat anda ajak kerja sama atau tidak? 

Tanyakan mengenai kinerja mereka dengan orang-orang yang pernah memakai jasa mereka 
sebelumnya. 

 

3. KETAHUI TIPE PENGIRIMAN YANG MEREKA TANGANI 

Untuk lebih mengenal perusahaan tersebut, anda juga perlu untuk mengetahui mereka 
melayani export impor dari Negara mana saja dengan tipe pengiriman yang bagaimana. Karena 
disini anda membutuhkan partner yang mampu menjangkau seluruh dunia untuk memenuhi 
kebutuhan pengiriman anda. 

 

4. PELAYANAN MEREKA 



Setiap pelanggan pasti ingin dilayani secara ramah dan baik. Hal ini juga berlaku untuk agen jasa 
export import yang anda gunakan, apakah mereka bersikap ramah atau tidak terhadap anda. 

 

5. PENGALAMAN YANG MEREKA MILIKI 

Tidak mungkin untuk sebuah agent shipping mereka mampu menangani semua tipe transport, 
Negara tujuan, berbagai jenis barang yang dikirim. Untuk ini tanyakan pengalaman mereka miliki 
dalam menangani hal tersebut. Apakah barang yang ingin anda kirim sudah pernah mereka kirim 
sebelumnya. Cari juga informasi dari luar, seperti menanyakan kepada teman-teman yang 
pernah mengirimkan jenis barang yang sama dengan anda. 

 

6. APAKAH MEREKA MEMILIKI ASURANSI 

Jika terjadi sesuatu terhadap barang anda, apakah mereka memiliki asuransi untuk menangani 
kerusakan tersebut. Jangan mengambil resiko untuk bekerja sama dengan penyedia jasa export 
import yang tidak memiliki asuransi.  

 

7. APAKAH AGENT MEREKA ADA DI NEGARA TUJUAN PENGIRIMAN ANDA? 

Sebelum mengirim barang pastikan sesuatu hal yang sangat penting yaitu apakah mereka 
memilki agent di Negara tujuan anda. Bagaimana jika tidak? Siapa yang akan menangani barang 
anda sesampai di tujuan? 

 

  

  

  


