Tutorial CFS untuk Forwader
Di dalam menu “CFS” terdapat beberapa menu yaitu sebagai berikut :
1. MANIFEST EX. LCL/RSL
 Entry Manifest CFS
 Manifest Upload File
2. JOB ORDER CARGO SUPPORT
 Job Order Cargo CFS
 Job Order Cargo Extend
3. JOB ORDER EQUIPMENT
 Job Order Equipment
4. BILLING INFORMATION
5. PRINT CFS
 Delivery Cargo
 Equipment
6. MONITORING CFS
7. VIP MONITORING
8. JOB EQUIPMENT
9. MONITORING MANIFEST
10. CANCEL CARGO

1. MANIFEST EX. LCL/RSL

1.1 Entry Manifest CFS
Entry Data Manifest CFS dilakukan oleh forwader container yang membuat job rubah
status / RSL. Setelah membuat job RSL forwader mengentry data manifest sesuai dengan
dokumen.
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Keterangan:
1. Akses melalui menu: CFS > Manifest Ex. LCL/ RSL > Entry Manifest CFS.
2. Isikan nomor container yang berada di yard dalam kategori LCL, kemudian tekan tombol
“Search” untuk menampilkan daftar detail dari container tersebut.
3. Isikan nomor bill of loading yang bersifat spesifik.
4. Isikan nama pemilik container.
5. Memilih jenis pengemasan.
6. Memilih jenis komoditas barang.
7. Memilih jenis klasifikasi barang.

Memilih perusahaan pengurus barang.
9. Mengisi detail unit mulai dari jumlah unit, berat unit berdasarkan kilogram dan ton, serta
lebar unit berdasarkan meter kubik(m3).
10. Isikan keterangan jika diperlukan
11. Klik tombol “Save” untuk menyimpan data dan ditampilkan di list manifest CFS.
12. Digunakan untuk mencari informasi yang spesifik pada list manifest CFS.
13. Klik tombol “Edit” untuk mengedit data manifest CFS tersebut.
14. Klik tombol “Details” untuk menampilkan pop up dari data manifest CFS yang dipilih.
15. Klik tombol “Delete” untuk menghapus data manifest CFS tersebut.
16. Gunakan tombol-tombol navigasi untuk mencari data manifest CFS yang diperlukan.
8.

1.2 Manifest Upload File
Entry data manifest dengan cara mengisi data dengan formal excel yang telah di
tentukan, file contoh excel bisa didownload. Kelebihan upload file dengan excel adalah
kecepatan jika manifest yang dimasukan banyak di bandingkan entry manifest satusatu.
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Keterangan:
1. Akses melalui menu: CFS > Manifest Ex. LCL/ RSL > Manifest Upload File.
2. Isikan nomor container yang berada di yard dalam kategori LCL, kemudian tekan tombol
“Search” untuk menampilkan daftar detail dari container tersebut.
3. Isikan nomor manifest jika telah mengentry manifest sebelumnya.
4. Klik link “Manifest Format Example” untuk mendownload contoh format manifest.
5. Klik tombol “Browse” untuk mencari file manifest dalam bentuk excel dan klik open jika
setelah selesai memilih file manifest.
6. Klik tombol “Process File” untuk memproses data dan menyimpan data manifest.

2. JOB ORDER CARGO
2.1 Job Order Cargo Cfs
Job order cargo CFS adalah job order yang dibuat oleh forwader yang ditunjuk langsung
oleh pemilih barang untuk mengelurkan manifest /barang dari gudang CFS. Pembuatan
job order cargo CFS memasukan nomer DO, nomer SPPB dengan verifikasi nomer Bill of
lading yang telah dimasukkan sebelumnya jika tidak sesuai maka tidak bisa membuat
job order cargo.
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Keterangan:
1. Akses melalui menu: CFS > Job Order Cargo > Job Order Cargo CFS.
2. Isikan Nomor DO dan tanggal DO.
3. Isikan Nomor SPPB dan tanggal SPBB.
4. Isikan Bill of Lading sesuai yang ada di dokumen.
5. Memilih Date of plan.
6. Isikan Keterangan jika diperlukan.
7. Tombol “Add Cargo” berfungsi menambah cargo yang siap untuk job order.
8. Tombol “View Proforma” berfungsi menampilkan detail harga dari cargo yang dipilih.
9. Tombol “Create Job Order” berfungsi untuk menyimpan data job order yang telah diisi.

10. Tombol “New Job Order” berfungsi untuk lanjut ke job order baru.

2.2 Job Order Cargo Extend
Pembuatan job order cargo extend adalah job order perpanjangan jika manifest telah
di buat job delivery tetapi sampai estimasi hari yang di tentukan belum juga diambil
barang tersebut maka dibuat job perpanjangan.
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Keterangan:
1. Akses melalui menu: CFS > Job Order Cargo > Job Order Cargo Extend.

2. Isikan Nomor Job order yang akan di perpanjang/ extend.
3. Memilih Date of plan waktu yang dibutuhkan untuk extend.
4. Tombol “View Proforma” berfungsi menampilkan detail harga dari cargo yang dipilih, akan tampil

seperti gambar nomor 7.
5. Tombol “Create Job Order” berfungsi untuk menyimpan data job order yang telah diisi.
6. Tombol “New Job Order” berfungsi untuk lanjut ke job order baru.

3. JOB EQUIPMENT
3.1 Job Order Equipment
Job order equipment dibuat jika forwarder ingin mengeluarkan barang dari gudang
memakai alat forklike dari gudang, maka forwader wajib membuat job alat dan
sewaktu membuat job alat memasukan nomer bill of lading barang mana saja yang
akan di keluarkan dangan job alat yang dibuat
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Keterangan:
1. Akses melalui menu: CFS > Job Equipment > Job Order Equipment.
2. Pilih Kategori toslag.
3. Pilih Equipment yang akan dipakai.
4. Memilih Date of plan dan waktu yang diperlukan.
5. Isikan Bill of Lading.
6. Tombol “Save BL” berfungsi menyimpan BL yang akan menggunakan Equipment.
7. Tombol “View Proforma” berfungsi menampilkan detail harga dari BOL yang dipilih.
8. Tombol “Create Job Order” berfungsi untuk menyimpan data job order yang telah diisi.
9. Tombol “New Job Order” berfungsi untuk lanjut ke job order baru.

4. PRINT CFS
4.1 Delivery cargo
Delivery cargo adalah daftar job order cargo yang telah dibuat oleh forwader.
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Keterangan:
1. Akses melalui menu: CFS > Print CFS > Delivery Cargo.
2. Isikan nomor container, job order dan klik enter pada keyboard untuk melihat data spesifik
yang dicari untuk di print.
3. Klik tombol “Biaya” untuk melakukan print total biaya dan keterangan biaya.
4. Klik tombol “Recap” untuk melakukan print recap dan keterangan recap.
5. Klik tombol “CEIR” untuk melakukan print CEIR dan keterangan - keterangannya.
6. Adalah contoh status job order yang telah lunas dan tidak ada tunggakan.
7. Adalah contoh status job order yang masih ada tunggakan.
8. Gunakan tombol-tombol navigasi untuk mencari data job order cargo yang diperlukan.
9. Memilih tanggal awal untuk mencari data job order.
10. Memilih tanggal akhir untuk mencari data job order.
11. Klik tombol “Find” untuk mencari data job order dan ditampilkan di list.

4.2 Equipment
Print equipment adalah dafar job alat yang telah dibuat oleh forwader
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Keterangan:
1. Akses melalui menu: CFS > Print CFS > Equipment.
2. Isikan nomor company, job order dan klik enter pada keyboard untuk melihat data spesifik
yang dicari untuk di print.
3. Klik tombol “Biaya” untuk melakukan print total biaya dan keterangan biaya.
4. Klik tombol “Recap” untuk melakukan print recap dan keterangan recap.
5. Klik tombol “CEIR” untuk melakukan print CEIR dan keterangan - keterangannya.
6. Adalah contoh status job order equipment yang telah lunas dan tidak ada tunggakan.
7. Adalah contoh status job order equipment yang masih ada tunggakan.
8. Gunakan tombol-tombol navigasi untuk mencari data job order equipment yang
diperlukan.
9. Memilih tanggal awal untuk mencari data job order equipment.
10. Memilih tanggal akhir untuk mencari data job order equipment.
11. Klik tombol “Find” untuk mencari data job order equipment dan ditampilkan di list.

5. MONITORING CFS
Monitoring CFS digunakan oleh customer untuk mengetahui / mencari nomer BL atau
nomer container apakah sudah dientry ataupun sudah di approve dan di stripping oleh
pihak gudang TPKS.
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Keterangan:
1.
2.
3.
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Akses melalui menu: CFS > Monitoring CFS .
Isikan nomor container yang akan di monitoring.
Isikan bill of loading yang akan di monitoring.
Tekan tombol “Search” untuk menampilkan informasi monitoring tersebut.
Digunakan untuk mencari informasi yang spesifik pada list monitoring manifest CFS.
Gunakan tombol-tombol navigasi untuk mencari data manifest CFS yang diperlukan.

6. VIP CONTAINER
Monitoring job order VIP yang telah dibuat oleh forwader khusus yang telah melakukan
perjanjian dangan TPKS.
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Keterangan:
1. Akses melalui menu: CFS > VIP Monitoring .
2. Digunakan untuk mencari informasi yang spesifik pada list VIP monitoring.
3. Gunakan tombol-tombol navigasi untuk mencari data VIP manifest CFS yang diperlukan.
7. MONITORING MANIFEST
Monitoring TPKS adalah monitoring manifest yang telah di entry, di approve dan di
stripping oleh petugas gudang jadi semua manifest yang dimasukan akan terlihat di sini.
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Keterangan:
1. Akses melalui menu: CFS > Monitoring Manifest.
2. Digunakan untuk mencari informasi yang spesifik pada list monitoring manifest CFS.
3. Gunakan tombol-tombol navigasi untuk mencari data manifest CFS yang diperlukan.
8. CANCEL CARGO
Cancel cargo di gunakan untuk membatalkan job order delivery cargo jika ternyata data
yang dimasukan tidak sesuai ataupun rencana pengeluran cargo yang telah di buat salah.
Cancel cargo bias dilakukan jika job cargo tersebut belum di bayar.
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Keterangan:
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Akses melalui menu: CFS > Cancel Cargo .
Isikan nomor job order yang akan di cancel, dan tekan tombol search untuk menampilkan
pada list.
Digunakan untuk mencari informasi yang spesifik pada list.
Tekan tombol “Cancel” untuk menghapus cargo tersebut.
Gunakan tombol-tombol navigasi untuk mencari data cargo yang diperlukan.

