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Instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai terkait pemberantasan penyelundupan, penurunan angka dwell time di 
pelabuhan Tanjung Priok dan penguatan integritas pegawai Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai (DJBC) merupakan ihwal penting yang segera ditindaklanjuti. Sejalan 

dengan peran yang dipercayakan oleh negara, DJBC konsisten melakukan pengawasan 
terhadap masuknya barang-barang impor ilegal dan terlarang (community protection), 
memfasilitasi perdagangan dan industri (trade facilitation dan industrial assistance) serta 
mengumpulkan penerimaan negara (revenue collection).

Implementasi dari instruksi dan peran yang dipercayakan tersebut, DJBC saat ini 
tengah mempersiapkan beberapa kebijakan terkait dengan kondisi perekonomian 
nasional yang melambat. Kebijakan DJBC tersebut juga masuk dalam paket kebijakan 
ekonomi pemerintah yang dikeluarkan pada bulan September dan Oktober 2015. 
Pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) merupakan salah satu solusi yang diberikan 
DJBC untuk menggairahkan iklim investasi di Indonesia, menerapkan konsep pelabuhan 
sebagai tempat transit dan menyalurkannya ke sentra-sentra industri (hub and spoke), 
serta penurunan angka dwell time di pelabuhan yang berdampak pada menurunnya 
biaya logistik nasional. DJBC juga memberikan insentif fiskal secara langsung terhadap 
sektor industri kecil dan menengah (UKM) berupa pemberian fasilitas kemudahan 
impor tujuan ekspor dengan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, 
serta fasilitas kemudahan prosedur dan perijinan kepabeanan dan cukai lainnya.

Peningkatan pengawasan terhadap masuknya barang impor ilegal ke Indonesia 
membuahkan hasil. Empat kontainer tekstil dengan nilai 14 Miliar Rupiah berhasil 
diamankan oleh DJBC dalam operasi bersama yang dilakukan oleh KPU Bea Cukai 
Tanjung Priok dan Kanwil DJBC Jawa Barat. Keberhasilan DJBC mendapat pujian 
langsung oleh Presiden Joko Widodo yang berkenan hadir dalam press release yang 
diadakan di Kantor Pusat DJBC Jakarta. Kedua topik tersebut diatas secara khusus 
kami persembahkan dalam edisi kali ini. Kebijakan DJBC terkait perekonomian yang 
melambat kami hadirkan dalam rubrik Laporan Utama dan upaya DJBC dalam mencegah 
masuknya barang-barang impor ilegal dalam rubrik Laporan Khusus.

Solusi lain yang diberikan DJBC adalah dengan dibentuknya Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cikarang yang membawahi ratusan 
perusahaan kawasan berikat dan gudang berikat serta pelabuhan darat Cikarang Dry 
Port. Pembentukan kantor baru tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan 
industri melalui pelayanan yang cepat dan tepat. Mengingat 62% pergerakan kontainer 
dari pelabuhan Tanjung Priok mengarah ke arah timur (Bekasi, Cikarang, Karawang dan 
Purwakarta), maka keberadaan kantor tesebut sangat tepat, lebih dekat ke industri 
serta menjawab rencana pemerintah untuk mengaktifkan kembali kereta api sebagai 
sarana transportasi barang-barang dari pelabuhan Tanjung Priok. Rubrik Profil Kantor 
kali ini mengangkat tentang kantor pabean yang diresmikan beberapa bulan yang lalu 
ini.

Keberhasilan DJBC dan BNN dalam menggagalkan penyelundupan shabu seberat 
270 kg serta Informasi menarik tentang peran DJBC dalam penanganan musim haji kami 
hadirkan dalam rubrik Seputar Bea Cukai. Peluncuran portal INSW yang baru sebagai 
sarana single submission terkait perijinan atas larangan pembatasan serta Kunjungan 
Dubes Korea ke Kantor Pusat DJBC kami hadirkan dalam rubrik Direktorat dan Pusat.

Masih banyak informasi menarik lainnya yang kami 
kemas dalam berbagai rubrik. Sumbangan ide, saran, 
dan kritik yang membangun untuk kemajuan Majalah 
WBC ini kami tunggu. Kontribusi langsung Anda dengan 
mengirimkan tulisan dan foto juga kami apresiasi.

Selamat membaca!
Pemimpin Redaksi
Haryo Limanseto
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Presiden Joko Widodo 
Senang Perintahnya Segera 
Ditindaklanjuti Bea Cukai 

Terkait Pengawasan Impor Ilegal

Laporan Khusus

Saat ini kondisi ekonomi dunia sedang melemah, dan Indonesia sebagai bagian dari 
perekonomian dunia merasakan juga akibat dari melemahnya perkonomian global tersebut. 
Di berbagai media diberitakan keluhan-keluhan industri nasional. Dikatakan bahwa industri 

melemah karena banyaknya produk impor ilegal yang beredar di tengah masyarakat sehingga 
perlu ada tindakan dari pemerintah. Banyaknya produk impor ilegal yang beredar di tengah 

masyarakat mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah impor ilegal 
semakin meluas. Pasalnya, disinyalir dari sekitar 60% produk tekstil impor yang beredar di 

Indonesia, 40% nya merupakan produk impor ilegal. 



7Volume 47, Nomor 11, November 20156 Volume 47, Nomor 11, November 2015

Beberapa waktu lalu Presiden 
Joko Widodo menerima 
beberapa asosiasi di 
Istana Kenegaraan untuk 

mendengarkan ‘curhatan’ mereka. 
Salah satu asosiasi yang menemui 
Presiden adalah Asosiasi Pertekstilan 
Indonesia (API). API mengeluhkan 
bahwa pangsa pasar tektil di 
Indonesia menurun hingga 30% dan 
hal tersebut karena pasar diisi barang 
impor ilegal. Presiden kemudian 
mengadakan Rapat Terbatas 
(Ratas) dan perintahkan hentikan 
yang namanya impor ilegal apapun 
barangnya. 

Terkait hal ini, Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) akan 
menyederhanakan izin impor, serta 
harmonisasi bea atau tarif karena 
salah satu alasan adanya impor ilegal 
adalah sulitnya aturan untuk impor. 
Presiden juga telah menginstruksikan 
kepada DIrektorat Jenderal Bea 
Cukai (DJBC) serta penegak hukum 
lain seperti kepolisian dan kejaksaan 
untuk memberantas praktik impor 
ilegal.

DJBC sebagai instansi yang 
memiliki salah satu peran community 
protection, selama ini  konsisten 
dalam mengawasi lalu lintas barang 
ekspor dan impor, terbukti pada 16 
Oktober 2015, Presiden Joko Widodo 
didampingi Kepala Staf Presiden 
Teten Masduki, Menteri Keuangan 
Bambang Brodjonegoro, Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Franky Sibarani, dan Ketua 
Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan 
Indonesia (API) Benny Sutrisno 
bersama Dirjen Bea dan Cukai heru 
Pambudi merilis hasil tangkapan 
impor tekstil ilegal dan memantau 
langsung empat kontainer berisi 
barang tekstil ilegal pada kawasan 
berikat yang berhasil diamankan di 
Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jalan 
Ahmad Yani, Jakarta Timur.

“Keluhan pengusaha tekstil 
langsung ditindaklanjuti Bea Cukai. 
Saya senang, telah tertangkap 
impor tekstil ilegal senilai US$ 1,28 
juta atau setara Rp 14 miliar. Negara 
juga dirugikan karena mereka tidak 
bayar bea masuk Rp 2,3 miliar,” 

Purwakarta, Jawa Barat yang diduga 
melanggar ketentuan kepabeanan. 

Dari penulusurannya, ternyata 
kontainernya dibongkar di area 
pergudangan Marunda, Jakarta Utara, 
bukan dibongkar di kawasan berikat 
perusahaan. Sementara 1 truk lainnya 
mengarah ke Tol Cipali, dan akhirnya 
ditangkap di daerah Purwakarta 
saat truk juga ternyata berbelok dan 
tidak mengarah ke kawasan berikat 
perusahaan. “Modus yang digunakan 
adalah membongkar barang impor di 
luar kawasan berikat PT KYhI yaitu di 
areal pergudangan Marunda Jakarta 
Utara untuk langsung diangkut ke 
tempat lain dan dijual ke pembeli akhir 
tanpa membayar Bea Masuk dan Pajak 
Dalam Rangka Impor,” papar heru. 

Menurut heru, barang impor 
yang diselundupkan oleh tersangka 
berinisial AI adalah kain dalam 
Gulungan Roll sejumlah 3.519 roll / 376 
ribu yard senilai 1.028.000,00 dollar 
AS, sementara total potensi kerugian 
negara mencapai Rp2.212.481.000.

heru juga mengatakan, pihaknya 
bakal memperketat setiap barang 
impor yang masuk dari pelabuhan. 
Pengawasan bahkan akan lebih 
diperketat di kawasan gudang 
berikat. 

“Jadi nanti prosesnya ada 
pelanggaran pidana dulu untuk 

Laporan Khusus

ungkap Presiden saat memberikan 
pernyataan terhadap wartawan.

Akibat praktik kejahatan itu 
sangat merugikan negara selain 
tidak memberikan penerimaan 
atau pendapatan, impor ilegal 
atau penyelundupan juga merusak 
industri nasional dan menyebabkan 
industri tidak bisa bersaing. “Saya 
perintahkan kepada Kapolri dan 
Kejaksaaan Agung untuk memberikan 
back up penuh pada Bea Cukai, dan 
mendukung semua langkah-langkah 
Bea Cukai sehingga barang-barang 
seperti ini tidak ada lagi”.  

Menanggapi perintah Presiden, 
Dirjen Bea Cukai, heru Pambudi, 
dalam laporannya menjelaskan, 
penggagalan modus impor 
tekstil ilegal itu merupakan bukti 
pelaksanaan arahan Presiden RI 
kepada Kementerian dan Lembaga 
yang terlibat langsung dalam upaya 
pemberantasan barang impor ilegal 
dan upaya mendorong investasi 
industri dalam negeri. 

Ia mengisahkan, penggagalan 
tersebut bermula dari Jumat, 2 
Oktober 2015, ketika Direktorat P2 
Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Kanwil 
Bea Cukai Jawa Barat, dan KPU Bea 
dan Cukai Tanjung Priok mendapat 
informasi bahwa terdapat  4 
kontainer Kawasan Berikat PT KYhI di 
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pemiliknya. Pidana orang dan baru 
pidana perusahaan, kalau terbukti 
kita tutup,” kata heru.

Selain lewat pelabuhan besar, 
modus penyelundupan tekstil 
ilegal adalah memasukkan barang 
lewat pelabuhan-pelabuhan tikus 
yang tidak diawasi DJBC. heru 
menyebutkan, area tersebut adalah 
pelabuhan sepanjang Pesisir Pantai 
Timur Sumatera (Sumatera Utara, 
Kepulauan Riau, Bangka Belitung), 
Sulawesi, dan Nusa Tenggara 
Timur (NTT). Untuk menindak 
penyelundup di kedua pelabuhan 
tersebut, pihaknya saat ini mulai giat 
mengumpulkan data-data intelijen 
dari sejumlah lembaga pemerintah.

Atas pengungkapan ini, tersangka 
diduga melanggar UU Kepabeanan 
Pasal 102 (huruf d) tentang 
penyelundupan dan Pasal 103 (huruf 
a) tentang Pemalsuan. “Tindak lanjut 
penangkapan tekstil impor ilegal 
tersebut, ditingkatkan pada tahap 
penyidikan untuk diproses hukum 
lebih lanjut,” jelas heru. 

Pemberantasan terhadap 
penyelundupan merupakan salah 
satu instruksi Presiden Jokowi kepada 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 
heru Pambudi diawal masa tugasnya. 
Selain itu juga sebagai Dirjen Bea dan 
Cukai, heru diminta untuk menangani 
masalah dwelling time, dan 
meningkatkan integritas pegawai. 
heru mengeluarkan kebijakan untuk 
membantu pemerintah dalam 
menyikapi perekonomian yang 
melambat diantaranya:
a. Pembentukan Pusat Logistik 

Berikat (PLB);

b. Pemberian insentif fiskal dan 
prosedural bagi UKM berupa 
fasilitas KITE;

c. Efesiensi pemeriksaan fisik barang 
ekspor yang terkena BK;

d. Mempermudah importir/ eksportir 
untuk memperoleh MITA dan AEO;

e. Simplifikasi prosedur kepabeanan; 
dan

f. Mempercepat proses customs 
clearance.

Pembentukan PLB termasuk 
langkah besar Bea Cukai untuk 
menangani masalah dwelling time. 
Mendampingi dryport yang berada 
di Cikarang, PLB akan menjadi salah 
satu fasilitas yang ditunggu oleh 
pelaku bisnis. Filosofi Pusat Logistik 
Berikat adalah memindahkan pusat-
pusat logistik yang ada di luar negeri 
karena banyak barang yang yang 
sebenarnya diperuntukkan untuk 
Indonesia.

Untuk saat ini Bea Cukai terus 
menginformasikan kepada pengusaha 
untuk penggunaan Cikarang Dry Port 
untuk mengurang masa timbun di 
Pelabuhan Tanjung Priok sehingga 
dwelling time bisa turun. Dengan CDP 
juga akan lebih mengefesiensikan 
logistic cost yang dikeluarkan 
apalagi rata-rata barang bergerak 
dari Tanjung Priok menuju kawasan 
berikat ke arah timur.

Juga untuk pemberantasan 
praktik-praktik ilegal heru 
memberikan fasilitas-fasilitas 
seperti KITE, simplifikasi prosedur 
kepabeanan dan kepada pengusaha 
yang memiliki risiko rendah dan 
patuh akan masuk jalur hijau dan 
dipermudah untuk memperolah MITA 

(Mitra Utama) dan AEO (Authorised 
Economic Operator). 

heru juga meningkatkan 
pengawasan tidak hanya di bandara 
atau pelabuhan besar saja karena 
kebanyakan penyulundupan justru 
melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. 
“Kita tindaklanjuti dari hulu sampai 
hilir. Sebelum masuk dan ditindak, 
kita melakukan operasi intelijen dan 
bersinergi dengan lembaga-lembaga 
negara,” ujarnya.

Sebagaimana telah diinstruksikan 
Presiden untuk meningkatkan 
integritas pegawai, heru meminta 
kepada Pusat Kepatuhan Internal 
(Puski) untuk melakukan pengawasan 
melekat dan memantau kinerja dari 
seluruh pegawai Bea Cukai. Puski 
bertugas mengawasi dan menindak 
apabila tidak ada kesesuaian 
seperti ketidakdisiplinan dan juga 
pelanggaran dalam melaksanakan 
tugasnya. 

Permasalahan-permasalahan 
muncul sebagai akibat adanya 
beberapa perilaku pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh 
oknum aparatur birokrasi dalam 
melayani masyarakat. Adanya 
pelanggaran yang dilakukan oknum 
akan mengakibatkan berkurangnya 
kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah, dan ancaman kegagalan 
pencapaian pemerintahan yang 
baik (good governance), bahkan 
menghambat keberhasilan 
pembangunan nasional. Padahal 
pelanggaran hanya dilakukan oleh 
segelintir oknum aparatur birokrasi 
yang tidak bertanggung jawab, 
namun secara tidak langsung dapat 
mencoreng wajah birokrasi.

Prinsip integritas dan 
profesionalisme muncul sebagai suatu 
kebutuhan terhadap tantangan tugas 
yang dihadapi aparatur birokrasi, 
sebab tanpa prinsip tersebut 
tidaklah mungkin tercapai tingkat 
efektifitas dan produktivitas yang 
tinggi dalam melaksanakan proses 
reformasi birokrasi. Dalam beberapa 
kesempatan heru selalu menegaskan 
kepada para pelanggar akan langsung 
ditindak. 

(Desi Prawita)

Laporan Khusus
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Laporan Utama

Menyikapi situasi 
perlambatan 
pertumbuhan ekonomi 
dunia yang belum 

pulih, yang juga telah berpengaruh 
terhadap perekonomian nasional, 
pemerintah pada September dan 
Oktober 2015 telah mengeluarkan 
empat kali paket kebijakan 
ekonomi. Pada intinya, semua 
paket kebijakan yang dikeluarkan 
pemerintah memberikan dukungan 
dan kemudahan kepada dunia 
usaha dan investor supaya dapat 
bersaing dan berkembang di tingkat 
nasional maupun internasional yang 
dengan sendirinya akan berdampak 
positif terhadap perbaikan dan 
pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara umum ke-empat paket 
kebijakan ekonomi yang dikeluarkan 
Pemerintah tersebut disajikan secara 

rangka menggerakkan perekonomian 
nasional atau sektor riil. Termasuk 
di dalamnya mendorong daya saing 
industri nasional, mempercepat 
proyek strategis nasional dan 
meningkatkan investasi di sektor 
properti.

Dalam hal ini, paling tidak 
ada tiga langkah kebijakan yang 
dilakukan Pemerintah yaitu, 
pertama, mendorong daya 
saing industri nasional melalui 
deregulasi, debirokratisasi serta 
penegakan hukum dan kepastian 
usaha.  Kedua, mempercepat 
proyek strategis nasional dengan 
menghilangkan berbagai hambatan 
seperti penyederhanaan perizinan, 
penyelesaian tata ruang dan 
penyediaan lahan, percepatan 
pengadaan barang dan jasa 
Pemerintah, penyelesaian hambatan 

ringkas yang dirangkum dari berbagai 
sumber sebagai berikut:

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I
Paket kebijakan ekonomi yang 

pertama dikeluarkan Pemerintah 
pada 9 September 2015. Dalam 
bidang ekonomi makro, Pemerintah 
bersama-sama dengan Otoritas 
Moneter (BI) dan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) melakukan langkah-
langkah dalam upaya menciptakan 
kondisi ekonomi makro yang 
kondusif. Termasuk menjaga 
stabilitas fiskal dan moneter, 
percepatan belanja dan penguatan 
neraca pembayaran.

Sementara itu dalam bidang 
ekonomi mikro, Pemerintah 
melakukan serangkaian kebijakan 
deregulasi, debirokratisasi dan 
memberikan insentif fiskal dalam 

Paket Kebijakan 
Ekonomi Pemerintah

Konferensi Pers Kemenkeu.
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dan perlindungan hukum serta 
mendukung kepala daerah untuk 
melaksanakan percepatan proyek 
strategis nasional.  Dan yang ketiga, 
meningkatkan investasi di sektor 
properti dengan mengeluarkan 
kebijakan yang mendorong 
pembangunan perumahan khususnya 
bagi masyarakat yang berpenghasilan 
rendah.

Pada paket kebijakan ekonomi 
pertama ini, Pemerintah juga 
melakukan langkah-langkah strategis 
untuk melindungi masyarakat 
berpendapatan rendah dan 
masyarakat pedesaan dari dampak 
melemahnya ekonomi nasional 
dengan menjaga stabilisasi harga 
pangan, percepatan pencairan dana 
desa dan penambahan raskin (beras 
kesejahteraan) untuk bulan ke 13 dan 
ke 14. 

Kebijakan ini diarahkan untuk  
memulihkan dan meningkatkan 
kegiatan industri, kapasitas industri, 
dan menghilangkan distorsi industri 
yang membebani konsumen, dengan 
melepaskan tambahan beban regulasi 
dan birokrasi bagi industri. Selain 
itu juga mempercepat penyelesaian 
gap daya saing industri. Dan yang 
tidak kalah penting adalah untuk 
menciptakan inisiatif baru, sehingga 
industri nasional mampu bertahan di 
pasar domestik dan berekspansi ke 
pasar ekspor.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II
Setelah hampir tiga minggu 

kebijakan ekonomi tahap pertama 
diluncurkan, Pemerintah kembali 
mengeluarkan paket kebijakan 
ekonomi tahap kedua pada 29 
September 2015. Paket kebijakan 
ekonomi yang kedua ini menitik 
beratkan kepada sejumlah langkah 
Pemerintah untuk  menyelesaikan 
kendala investasi dan perizinan.

Langkah-langkah tersebut 
diumumkan sesuai dengan ranah 
kerja sejumlah kementerian, 
termasuk Kementerian Keuangan 
serta Kementerian Kehutanan dan 
Lingkungan hidup.  Pada bagian 
Kementerian Keuangan misalnya, 
akan memberikan insentif pajak 
untuk mendorong menetapnya 
devisa hasil ekspor (DhE) melalui 
pengurangan PPh bunga deposito 
secara progresif kepada eksportir 
korporasi yang menyimpan DhE atau 
mengonversinya ke dalam rupiah di 
perbankan nasional. Kemudian di 
ranah Kementerian Kehutanan dan 
Lingkungan hidup, akan menjadikan 
empat izin mengenai pemanfaatan 
hasil hutan kayu di dalam hutan 
produksi menjadi satu izin bernama 
‘Izin Usaha Pemanfaatan Kayu’. 

Secara umum pada paket 
kebijakan ekonomi tahap kedua ini 
ada lima kebijakan yang menjadi 
perhatian Pemerintah.  Pertama, 

kemudahan layanan dalam bentuk 
pemberian izin investasi di kawasan 
industri. Kedua, pengurusan tax 
allowance dan tax holiday lebih cepat, 
ketiga, Pemerintah akan memberikan 
insentif berupa tidak memungut 
PPN untuk impor beberapa alat 
transportasi terutama galangan 
kapal, kereta api, pesawat dan 
termasuk suku cadangnya. Keempat, 
adanya pemekaran fungsi Tempat 
Penimbunan Berikat (TPB) menjadi 
Pusat Logistik Berikat (PLB) sehingga 
perusahaan tidak perlu impor 
barang dari luar negeri karena cukup 
mengambil dari PLB. Dan yang kelima 
seperti disebutkan di atas adalah 
insentif pengurangan pajak bunga 
deposito kepada eksportir korporasi 
yang menyimpan DhE di perbankan 
Indonesia.

Paket kebijakan ekonomi jilid dua 
ini difokuskan pada kemudahan dan 
fasilitas fiskal utuk mendorong arus 
investasi ke Indonesia. Pemerintah 
pusat juga akan menginstruksikan 
kepada Pemerintah daerah untuk 
memperpendek proses pembuatan 
izin usaha.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap III
Untuk melengkapi paket kebijakan 

ekonomi tahap pertama dan kedua, 
pada tanggal 7 Oktober 2015, 
Pemerintah kembali meluncurkan 
paket kebijakan ekonomi tahap 
yang ketiga. Paket kebijakan 
ekonomi tahap ketiga ini mencakup 
tiga wilayah kebijakan: Pertama, 
penurunan tarif listrik dan harga 
BBM serta gas, kedua, perluasan 
penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
dan yang ketiga, penyederhanaan 
izin pertanahan untuk kegiatan 
penanaman modal. Fokus pertama 
menurunkan biaya produksi, kedua 
memperbaiki akses permodalan dan 
ketiga mempermudah investasi. 
Jika ketiganya berjalan seiring, 
dampaknya terhadap sektor riil akan 
lebih besar.

Penurunan harga BBM jenis avtur, 
pertamax, dan pertalite sudah berlaku 
sejak awal Oktober 2015. harga 
avtur dalam negeri turun 1,4%, harga 
pertamax semula Rp. 9.250 menjadi 

Kegiatan SPBU.
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Rp. 9.000 per liter dan pertalite dari 
Rp. 8.400 menjadi Rp. 8.300 per liter. 
Sementara harga solar turun Rp. 200 
per liter menjadi Rp. 6.700 per liter. 
Sedangkan harga BBM jenis premium 
tetap dan tidak berubah yaitu Rp. 
7.400 per liter.

harga gas untuk pabrik dari 
lapangan gas baru ditetapkan sesuai 
dengan kemampuan daya beli industri 
pupuk, yakni sebesar 7 dollar AS 
mmbtu (million british thermal unit).  
harga gas untuk industri lainnya 
(seperti petrokimia, keramik, dsb) 
akan diturunkan sesuai dengan 
kemampuan industri masing-masing. 
Penurunan harga gas dimungkinkan 
dengan melakukan efisiensi 
pada sistem distribusi gas serta 
pengurangan penerimaan negara 
atau PNBP gas.  Penurunan harga 
gas untuk industri tersebut akan 
efektif berlaku mulai 1 Januari 2016, 
karena masih harus mengubah aturan 
tentang PNBP-nya. 

Sementara itu, tarif listrik untuk 
pelanggan industri akan turun 
mengikuti turunnya harga minyak 
bumi (automatic tariff adjustment).  
Diskon tarif hingga 30%  diberikan 
untuk pemakaian listrik mulai tengah 
malam pukul 23:00 hingga pagi 
hari pukul 08:00, pada saat beban 
sistem ketenagalistrikan rendah.  
Kemudahan lainnya khusus untuk 
industri padat karya, diberikan 
penundaan pembayaran tagihan 
rekening listrik  hingga 60 persen  dari 
tagihan selama setahun dan melunasi 
40% sisanya secara angsuran pada 
bulan ke tiga belas.

Di sisi lain kebijakan mengenai 
KUR, setelah Pemerintah menurunkan 
tingkat bunga KUR dari sekitar 22% 
menjadi 12%, pada paket kebijakan 
ekonomi tahap ketiga ini, Pemerintah 
memperluas penerima KUR. Kini 
keluarga yang memiliki penghasilan 
tetap atau pegawai dapat menerima 
KUR untuk dipergunakan dalam 
sektor usaha produktif.  Melalui 
perluasan penerima KUR ini, 
Pemerintah berharap akan muncul 
para wirausahawan baru.

Sedangkan kebijakan Pemerintah 
mengenai penyederhanaan 

izin pertanahan untuk kegiatan 
penanaman modal, Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan 
merevisi Permen Nomor 2 tahun 
2015 tentang standar pelayanan 
dan pengaturan agraria, tata ruang 
dan pertanahan dalam kegiatan 
penanaman modal.  Substansi 
pengaturan baru ini akan mencakup 
beberapa hal seperti; pemohon 
mendapatkan informasi tentang 
ketersediaan lahan (semula 7 hari 
menjadi 3 jam), seluruh permohonan 
didaftarkan sebagai bentuk kepastian 
bagi pemohon terhadap ketersediaan 
dan rencana penggunaan lahan serta 
surat akan dikeluarkan dalam waktu 
3 jam.

Jangka waktu pengurusan hak 
Guna Usaha (hGU)  dari semula 30-
90 hari  menjadi 20 hari kerja untuk 
lahan dengan luas sampai dengan 
200 hektar, dan menjadi 45 hari 
kerja untuk lahan dengan luas di 
atas 200 hektar.  Perpanjangan atau 
pembaruan hGU dari  semula 20-50 
hari  menjadi 7 hari kerja untuk lahan 
dengan luas di bawah 200 hektar atau 
14 hari kerja untuk lahan dengan luas 
di atas 200 hektar. 

 Permohonan hak Guna Bangunan 
(hGB) atau hak Pakai dari semula 20-50 
hari kerja dipersingkat menjadi 20 hari 
kerja  untuk luas lahan sampai dengan 
15 hektar atau 30 hari kerja untuk luas 
lahan di atas 15 hektar.  Perpanjangan 
atau pembaruan hGB dari semula 20-50 
hari kerja menjadi 5 hari kerja dengan 
luas lahan sampai dengan 15 hektar 
atau 7 hari kerja untuk luas di atas 15 
hektar.  Sementara itu hak atas tanah 
dari semula 5 hari kerja diperpendek 
menjadi 1 hari kerja saja, sedangkan 
penyelesaian pengaduan dari semula 
5 hari kerja dipersingkat menjadi 2 hari 
kerja.

Banyak pengamat berpendapat 
bahwa kebijakan ekonomi 
Pemerintah tahap ketiga ini lebih 
menyentuh sektor riil yang juga 
disambut baik para pelaku usaha.  
Seperti penurunan harga BBM, 
gas dan tarif  listrik akan langsung 
berdampak positif terhadap 
penurunan biaya operasional atau 

biaya produksi perusahaan, sehingga 
dengan sendirinya akan membantu 
perusahaan untuk tetap bertumbuh. 

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV
Pada 15 Oktober 2015, Pemerintah 

kembali mengeluarkan paket 
kebijakan ekonomi keempat sekaligus 
untuk melengkapi paket kebijakan 
ekonomi tahap pertama, kedua dan 
ketiga. Pada tahap kebijakan ekonomi 
keempat ini, Pemerintah menekankan 
tiga point penting.  Pertama, 
menetapkan kepastian kenaikan upah 
buruh.  Upah buruh akan naik setiap 
tahun seiring dengan pertumbuhan 
ekonomi dan kenaikan inflasi.  Kedua, 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat 
diberikan kepada perorangan atau 
karyawan yang melakukan kegiatan/
usaha produktif.  Dan yang ketiga, 
bantuan pada Usaha Kecil Menengah 
(UKM) yang melakukan ekspor atau 
menopang ekspor.

Dengan dikeluarkannya paket 
kebijakan ini, membuktikan bahwa 
Pemerintah menjamin sistem 
pengupahan para pekerja atau 
buruh dan akan ada kenaikan setiap 
tahunnya.  hal ini juga memberikan 
jaminan kepada buruh atau kepastian 
berusaha bagi pengusaha supaya 
sama-sama bersinergi antara 
buruh dan pengusaha dalam 
mengembangkan perusahaan.

Besarnya kenaikan upah akan 
ditentukan dengan besarnya 

Peti Kemas di Pelabuhan.
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pertumbuhan ekonomi dan 
kenaikan inflasi. Sehingga besarnya 
upah yang diterima adalah upah 
minimum tahun berjalan ditambah 
dengan hasil perkalian dari upah 
minimum dengan penjumlahan 
angka inflasi dan pertumbuhan 
ekonomi. Misalnya,  upah minimum 
DKI Jakarta sekarang Rp 2,7 juta, 
kenaikan inflasi  5 persen dan 
pertumbuhan ekonomi  5 persen,  

dijumlah menjadi 10 persen. Besar 
upah menjadi  Rp 2,7 juta + (Rp, 2,7 
juta x 10%)  = Rp 2,97 juta.

Terkait pemberitan KUR yang 
sedianya telah tercantum dalam paket 
kebijakan ekonomi yang dikeluarkan 
sebelunya, kini penekanannya pada 
penerima kredit.  KUR diubah menjadi 
kredit perorangan atau karyawan 
yang melakukan kegiatan atau usaha 
produktif.  Dengan demikian, KUR 

dapat diberikan kepada calon tenaga 
kerja Indonesia yang akan bekerja 
di luar negeri atau kepada anggota 
keluarga buruh yang berpenghasilan 
tetap dan melakukan kegiatan 
produktif.

Kebijakan ini juga menyinggung 
soal lembaga pembiayaan ekspor 
dalam hal ini Lembaga Pembiayaan 
Ekspor Indonesia (LPEI) yang diminta 
fokus untuk melakukan pembiayaan 
pada usaha kecil dan menengah 
(UKM).  Aturan mainnya diubah dari 
aturan bank menjadi aturan lembaga 
keuangan supaya kemampuannya 
meminjamkan menjadi lebih banyak.

Diharapkan dengan digulirkannya 
empat kali kebijakan ekonomi 
Pemerintah ini, dunia usaha dan 
para investor tetap berjalan dengan 
baik sehingga dapat bertumbuh dan 
berkembang yang pada akhirnya 
dapat memberikan dampak yang 
positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi nasional.  Apabila dimasa 
mendatang masih diperlukan, tidak 
tertutup kemungkinan Pemerintah 
kembali akan mengeluarkan paket  
kebijakan ekonomi tahap selanjutnya. 

(Piter)

DJBC Dukung Paket Kebijakan 
Ekonomi Nasional

Menindaklanjuti 
pelaksanaan paket 
kebijakan ekonomi 
yang dikeluarkan 

pemerintah khususnya dalam 
menghadapi perlambatan ekonomi 
dunia, pemerintah telah merombak 
sebanyak 134 aturan yang meliputi 
17 Rancangan Peraturan Pemerintah 
(RPP), 11 Rancangan Peraturan 
Presiden (Perpres), 2 Rancangan 
Instruksi Presiden (Inpres), 96 
Rancangan Peraturan Menteri 
(Permen), dan 8 aturan lainnya yang 
terdapat pada 15 kementerian dan 
2 lembaga, termasuk di dalamnya 
Kementerian Keuangan. 

Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai (DJBC) sebagai salah satu 
instansi teknis di bawah Kementerian 
Keuangan yang berhubungan 
langsung dengan pengguna jasa 
atau pelaku ekonomi juga turut aktif 
melakukan berbagai upaya sebagai 
respon atas kondisi perekonomian 
saat ini. Berbagai upaya tersebut 
dilakukan sesuai dengan tugas dan 
fungsi DJBC, terutama yang berkaitan 
dengan fasilitas perdagangan dan 
industri.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Heru Pambudi pada waktu siaran pers 
di Kementerian Keuangan Septerber 
2015 menerangkan bahwa dalam 

Heru Pambudi, Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai

Peti Kemas di Pelabuhan.
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baku dan menurunkan harga produksi 
pabrik. Pelaku usaha di dalam negeri 
akan diuntungkan oleh keberadaan 
PLB tersebut karena mereka dapat 
memperoleh bahan baku dengan 
harga yang lebih murah, dalam waktu 
yang lebih cepat, sehingga hasil 
produksinya pun dapat bersaing di 
pasar internasional.

Sebagai contoh, dengan adanya 
PLB diharapkan dapat memindahkan 
stok bahan baku, seperti kapas, susu, 
BBM, dari luar negeri ke dalam negeri. 
Untuk case BBM, pasar terbesar di Asia 
Tenggara adalah Indonesia, PLB akan 
menarik tempat penimbunan BBM di 
Singapura atau pusat logistik lainnya 
dari negara-negara lain ke Indonesia.

Menurut Kukuh S. Basuki, 
kehadiran PLB akan mengurangi 
beban penimbunan dan menurunkan 
dwelling time di pelabuhan. Selama 
ini banyak perusahaan di Indonesia 
melakukan impor sendiri-sendiri untuk 
memenuhi kebutuhan bahan baku. 
“Dengan adanya PLB, akan terbentuk 
hub and spoke di sentra industri, 
sehingga pelabuhan hanya sebagai 
tempat transit, tidak sebagai tempat 
bongkar dan muat barang dan barang 
dapat langsung keluar pelabuhan ke 
PLB,” paparnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, 
ketentuan pembentukan PLB juga 
akan menarik investasi, yaitu dengan 
diperbolehkannya pengusaha asing 
non pabrikan menjadi supplier bahan 
baku di PLB. Dengan adanya PLB 
diharapkan perusahaan-perusahaan 
asing dapat mendirikan perusahaan 
atau membuka perwakilan 
perusahaannya di Indonesia sehingga 
ada potensi penerimaan negara dari 
sektor perpajakan. 

Dalam perkembangan progres 
penyelesaian Rancangan Perubahan 
PP No. 32 Tahun 2009, DJBC telah 
melakukan beberapa tahapan baik 
administrasi maupun teknis, dan kini 
RP PP No. 32 Tahun 2009 tersebut 
telah sampai dalam tahapan final 
menunggu ditandatangani oleh 
Presiden.

Secara paralel DJBC juga telah 
menyiapkan peraturan pelaksanaan 
turunan perubahan PP tersebut, 

mendukung kebijakan ekonomi 
pemerintah, Bea Cukai sedang 
mempersiapkan konsep Pusat Logistik 
Berikat (PLB).  Menurutnya, konsep ini 
bermula bagaimana supaya inventory 
yang berada di luar negeri bisa ditarik 
ke dalam negeri.  Untuk itu Bea Cukai 
akan melakukan perluasan fungsi 
gudang berikat yang tadinya hanya 
untuk keperluan sendiri menjadi untuk 
keperluan banyak industri.

Kebijakan yang dikeluarkan adalah 
melakukan relaksasi PP No.32 Tahun 
2009  dengan cara memberikan 
insentif bebas bea masuk dan Pajak 
Dalam Rangka Impor (PDRI) atas 
barang-barang baku, barang modal 
dan barang penolong yang nanti akan 
ditimbun di Indonesia.  “Jadi barang 
yang dimasukkan dalam PLB ini 
seakan-akan seperti gudang yang ada 
di luar negeri yang kita tarik ke dalam 
negeri,” jelasnya.

Dirjen menambahkan, kebijakan 
lain, pemerintah melalui insentif 
kepabeanan dan perpajakan  akan 
melakukan dukungan kepada industri 
kecil dan menengah dengan cara 
memberikan pembebasan bea masuk 
dan pajak dalam rangka impor atas 
barang-barang yang mereka impor 
kemudian mereka produksi untuk 
diekspor kembali.  Untuk itu Bea 
Cukai akan menyiapkan paket  bebas 
bea masuk, kemudian bekerjasama 
dengan Kementerian Perindustrian 
dan Perdagangan akan mensupport 
mereka dengan memberikan atau 
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menyiapkan sarana dan prasarana 
dalam bentuk IT inventory system. 
Tujuannya adalah supaya UKM 
bisa memenuhi syarat-syarat yang 
sekarang ditetapkan Bea Cukai  
terkait dengan persyaratan untuk 
mendapatkan fasilitas pembebasan 
terutama pembebasan KITE 
(Kemudahan Impor Tujuan Ekspor). 

Sesuai dengan tugas dan 
fungsi DJBC dalam memberikan 
pelayanan dan pengawasan di 
bidang kepabeanan dan cukai, dalam 
mendukung pelaksanaan kebijakan 
ekonomi yang dikeluarkan pemerintah 
dapat digolongkan kedalam bidang 
fasilitas kepabeanan dan bidang teknis 
kepabeanan.

Fasilitas Kepabeanan
Menurut Direktur Fasilitas 

Kepabeanan Kukuh Sumardono 
Basuki, ada dua kebijakan besar 
yang disiapkan oleh DJBC khusunya 
di bawah Direktorat Fasilitas 
Kepabeanan untuk menindaklanjuti 
paket kebijakan ekonomi yang telah 
dikeluarkan pemerintah periode 
September dan Oktober 2015, yaitu:
1. Pengembangan suatu bentuk 

lain Tempat Penimbunan Berikat 
(TPB) menjadi Pusat Logistik 
Berikat (PLB), dengan melakukan 
perubahan terhadap Peraturan 
Pemerintah No. 32 Tahun 2009 
tentang Tempat Penimbunan 
Berikat; dan

2. Pemberian insentif fiskal dan 
prosedural berupa fasilitas 
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 
(KITE) bagi Usaha Kecil Menengah 
(UKM),  dengan melakukan 
perubahan terhadap PMK Nomor 
176/PMK.04/2013 yang mengatur 
tentang KITE Pembebasan.

1. Pembentukan PLB
Pusat Logistik Berikat merupakan 

gudang logistik multifungsi yang 
mendapat fasilitas penundaan bea 
masuk dan pajak impor. Sebagai 
tempat penimbunan barang dari 
dan untuk luar negeri, PLB ditujukan 
untuk dapat mendekatkan jarak 
antara pelaku usaha dengan bahan 
baku di dalam negeri sehingga dapat 
mendorong penurunan harga bahan 

Kukuh Sumardono Basuki, 
Direktur Fasilitas Kepabeanan 
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yaitu PMK dan Perdirjen mengenai 
PLB serta penyesuaian terhadap 
infrastruktur pelayanan dan 
pengawasan DJBC antara lain 
dokumen pemberitahuan pabean 
dan Sistem Komputer Pelayanan 
(CEISA) terkait, agar kebijakan baru 
dimaksud dapat sesegera mungkin 
diimplementasikan. 

DJBC juga telah melakukan 
komunikasi kepada beberapa 
kandidat investor dalam rangka 
mengidentifikasi serta memperoleh 
informasi mengenai kondisi bisnis dan 
kesiapan kandidat penerima fasilitas 
PLB.
2.Fasilitas KITE Bagi UKM 

Sektor Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM) memiliki keunggulan 
ekonomis antara lain mendominasi 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
(menyumbang sekitar 57% PDB), 
menyerap tenaga kerja 97%, dan tahan 
dari terpaan krisis ekonomi global.  
Namun demikian sampai saat ini 
belum terdapat adanya insentif fiskal 
untuk UKM . Oleh sebab itu DJBC 
sebagai instansi yang memiliki salah 
satu peran sebagai trade facilitation 
dan industrial assistance memberikan 
terobosan nyata dengan memberikan 
insentif fiskal khusus kepada UKM dan 
kemudahan prosedural.

Pemberian insentif fiskal dan 
prosedural berupa fasilitas KITE bagi 
UKM antara lain diberikan dalam 

bentuk; pertama, memberikan fasilitas 
bebas bea masuk dan pajak impor atas 
impor bahan baku supaya uang yang 
tadinya digunakan untuk bayar pajak 
impor bisa digunakan UKM untuk 
meningkatkan daya saing. Kedua, 
menciptakan prosedur kepabeanan 
yang mudah dan ramah bagi UKM dan 
yang ketiga, membuka saluran ekspor 
bagi UKM.

Adapun target pemberian 
fasilitas tersebut adalah untuk 
pertama, menciptakan produk UKM 
menjadi branding nasional dan 
mampu merebut dan mengisi pasar 
internasional. Kedua, memperkuat 
pondasi perekonomian dan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
nasional  dengan mendukung 
pengembangan UKM  berorientasi 
ekspor. Ketiga, memperkuat daya 
saing Indonesia menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Terkait pemberian fasilitas KITE 
bagi UKM, DJBC telah menyelesaikan 
RPMK perubahan terhadap 
PMK Nomor 176/PMK.04/2013. 
Menyelenggarakan workhsop dan 
public hearing penyusunan skema 
fasilitas kepabeanan untuk UKM, 
dengan peserta yang terdiri dari 
perwakilan instansi pemerintahan, 
asosiasi dan himpunan pengusaha, 
UKM Center, serta pelaku UKM. 
Melakukan rapat koordinasi antara 
DJBC, DJP, BKF, dan Biro hukum 

Kementerian Keuangan. Saat ini 
RPMK tersebut sudah siap untuk 
disampaikan kepada Menteri 
Keuangan.

Menurut Kukuh S. Basuki, kebijakan 
yang tengah disiapkan oleh DJBC yang 
menjadi bagian dari paket kebijakan 
ekonomi yang telah dikeluarkan 
pemerintah periode September dan 
Oktober 2015 ini merupakan suatu 
terobosan besar, yaitu dengan adanya 
beberapa perubahan mendasar 
mengenai konsepsi pengawasan dan 
pelayanan DJBC di TPB dan KITE.  
“Adanya terobosan besar tersebut 
diharapkan juga menghasilkan 
output besar berskala nasional, 
seperti  memindahkan stok bahan 
baku dari Malaysia atau Singapura 
ke dalam negeri, menurunkan 
dwelling time, serta menghasilkan 
peningkatan ekspor dari sektor UKM, 
yang kesemuanya diharapkan dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
nasional,” ujarnya.

Agar kebijakan besar tersebut 
terwujud secara optimal, diharapkan 
seluruh unit di lingkungan DJBC turut 
mendukung implementasi kedua 
kebijakan baru tersebut di atas 
dengan segera proaktif melakukan 
persiapan dan penyesuaian terkait 
yang dibutuhkan sesuai dengan 
bidang tugas dan fungsi masing-
masing unit. 

Teksnis Kepabeanan
Menurut Plt. Direktur Teknis 

Kepabeanan Erwin Situmorang, 

Laporan Utama

Coffee Morning antara DJBC dengan Pengusaha CPO serta Instansi terkait.

Erwin Situmorang, 
Plt. Direktur Teknis Kepabeanan 
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kebijakan DJBC yang terkait dengan 
Direktorat Teknis Kepabeanan 
dalam mendukung paket kebijakan 
ekonomi nasional paling tidak ada 
empat kebijakan.  Diantaranya 
efisiensi pemeriksaan barang ekspor 
terkena bea keluar, mempermudah 
importir/eksportir untuk menjadi 
Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dan 
Authorized Economic Operator (AEO), 
simplikasi prosedur kepabeanan 
dan mempercepat proses customs 
clearance.

Kebijakan pertama  adalah 
melakukan efisiensi pemeriksaan 
barang ekspor yang terkena bea 
keluar dengan cara menerapkan 
konsep manajemen resiko terutama 
terhadap pemeriksaan barang 
ekspor seperti CPO, minerba dan 
lainnya akan dilakukan secara 
selektif.  Keunggulan dari konsep ini 

adalah mempercepat pemeriksaan 
barang ekspor yang terkena bea 
keluar, karena pemeriksaan akan 
dilakukan hanya satu kali saja sesuai 
dengan permintaan eksportir. Selain 
mempercepat pemeriksaan tentu 
dipastikan akan meminimalisasi 
biaya dalam rangka ekspor barang 
yang terkena bea keluar itu sendiri. 
Untuk merealisasikan kebijakan 
ini, DJBC mengusulkan perubahan 
PP Nomor 61 Tahun 2015 tentang 
penghimpunan dan penggunaan 
dana perkebunan kelapa sawit serta 
penyusunan perubahan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/
PMK.04/2015 tentang pemungutan 
bea keluar serta menyusun SE-17/
BC/2015 tentang petunjuk pelaksanaan 
pemeriksaan fisik pendahuluan 
terhadap barang ekspor yang 
dikenakan barang keluar di lingkungan 
DJBC. 

Kebijakan kedua adalah untuk 
mempermudah importir/eksportir 
menjadi MITA dan AEO.  Mitra utama 
kepabeanan dan AEO akan mendapat 
prioritas dalam pelayanan kepabeanan 
dan tidak perlu lagi membuat laporan 
karena DJBC yang akan proaktif 
melakukan monitoring dan evaluasi. 
Bagi importir dengan reputasi baik 
akan ditetapkan sebagai MITA, yang 
juga menjadi locomotive concept yakni 
pemberian fasilitas terusan kepada 
mitra dagang perusahaan MITA. 
Perusahaan MITA kepabeanan juga 
dapat merekomendasikan perusahaan 
lain untuk diprioritaskan menjadi MITA 
Kepabeanan.  Untuk kebijakan ini, 
DJBC telah menyusun Rancangan PMK 
Mitra Kepabeanan (MITA), validasi 
dan asistensi AEO.

Kebijakan ketiga yaitu simplifikasi 
prosedur kepabeanan. Keunggulan 
dari kebijakan ini memberikan insentif 
fiskal yang tepat berupa pembayaran 
berkala kepada MITA dengan status 
importir produsen.  Pemberitahuan 
pabean berupa PIB (Pemberitahuan 
Impor Barang) dapat dilakukan 
sebelum kedatangan barang.  Selain 
itu, barang yang telah selesai costoms 
clearance, namun belum dikeluarkan 
dari pelabuhan akan disampaikan 
ke otoritas untuk bisa secepatnya 

dikeluarkan.  Dalam hal ini juga tidak 
semua importir diwajibkan untuk 
menyerahkan dokumen pelengkap 
pemberitahuan pabean.  Untuk 
merealisasikan kebijakan ini, DJBC 
telah menyusun perubahan PMK-144/
PMK.04/2007 tentang Impor untuk 
dipakai.

Kebijakan yang keempat adalah 
mempercepat proses customs 
clearance.  Kebijakan ini adalah untuk 
mempercepat waktu pemeriksaan 
fisik dengan menerapkan konsep, 
importir menguasakan kepada 
pengusaha Tempat Penimbunan 
Sementara (TPS) untuk mewakili 
pemeriksaan fisik, apabila tidak dapat 
menghadiri pemeriksaan fisik dalam 
waktu tertentu.  Untuk mengurangi 
diskresi personal terhadap klasifikasi 
barang, petugas pemeriksa dilengkapi 
dengan buku pedoman.  Keunggulan 
konsep ini juga dapat memperluas 
otomasi pemeriksaan atas barang 
larangan pembatasan dan atas 
komoditi yang membutuhkan analisa 
petugas.  Untuk merealisasikanya, 
DJBC telah menyusun perubahan 
PMK-139/PMK.04/2007 tentang 
pemeriksaan pabean di bidang impor 
dan menyusun data base klasifikasi 
barang serta perubahan modul PIB.

Selain keempat kebijakan di 
atas, menurut Erwin Situmorang, 
Direktorat Teknis Kepabeanan telah 
bekerja sama dengan Direktorat 
IKC (Informasi Kepabeanan dan 
Cukai) dan INSW (Indonesia National 
Single Window)  untuk  merelease 
konsep single submission dalam 
administrasi impor dimana importir 
cukup satu kali mengisi data ke 
portal INSW, kemudian data tersebut 
dapat digunakan dalam melakukan 
pengurusan perizinan di beberapa 
instansi dan sebagai sumber data 
pemberitahuan pabean.  Menurutnya, 
manfaat yang dapat diambil dari 
adanya sistem ini adalah efisiensi 
dalam administrasi impor, kesamaan 
referensi data oleh instansi yang 
terlibat dalam administrasi impor 
serta peningkatan koordinasi 
antar kementerian/lembaga dalam 
penanganan administrasi impor.  

(Piter)

Laporan Utama
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Kepala Kantor pertama yang ditunjuk untuk 
memimpin ialah Djanurindro Wibowo sebagaimana 
sebelumnya ia juga memimpin KPPBC TMP Bekasi. 

Djanurindro menerangkan bahwa kantor 
Cikarang dirancang sebagai antisipasi organisasi besar 
yang terus berkembang, bertipologi Tipe Madya Pabean 
dan memiliki struktural dan fungsional lengkap. Dengan 
pegawai 191 orang mengawasi sekitar 144 Kawasan Berikat 
dan Gudang Berikat (KB/GB) beserta pelabuhan darat atau 
Cikarang Dry Port (CDP). Jumlah tersebut sekitar 1/3 dari 
yang ada di KPPBC TMP Bekasi sebelum dipecah, yaitu 471 
KB/GB dengan 364 pegawai. “Dari itung-itungan itu banyak 
banget, perhari dokumen yang ditandatangani kepala kantor 
sampai petugas yang paling bawah hampir mencapai 10 ribu 
dokumen yang diproses,” ujar Djanurindro.

Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea 
dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Cikarang 
meliputi Kabupaten Bekasi di Utara jalan tol kecuali 
Cibitung, Tambun Selatan dan Cikarang Barat. Karena 

KPPBC TMP Cikarang

“Support Kegiatan 
Industri dan 
Perdagangan”
Sejak 1 Juli 2015 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
meresmikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai baru di Cikarang. Kantor ini merupakan 
pecahan dari KPPBC TMP Bekasi yang dirasa sudah 
terlalu besar dan berat beban pekerjaannya. 

Profil Kantor
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kantor ini merupakan pecahan dari 
kantor lain sehingga pada awal-awal 
perubahan ada hal-hal yang perlu 
di-adjust/disesuaikan tapi tidak sampai 
membingungkan para pelaku usaha.

Misi dari kantor yang saat ini 
masih bergabung di dalam kawasan 
Cikarang Dry Port diharapkan 
bisa mendorong kegiatan industri 
melalui pelayanan yang cepat 
dan menfasilitasi perdagangan 
internasional melalui kecepatan arus 
barang sesuai sebagaimana fungsi 
DJBC yaitu Industrial Assistance 
dan Trade Facilitation. Kedua 
fungsi tersebut menjadi fokus yang 
dijalankan kantor ini, dengan fungsi 
lain bukan tidak fokus tapi mengikuti 
seperti Revenue Collector diterapkan 
dengan optimalisasi penerimaan 
dalam bentuk bea masuk, bea keluar 
dan cukai, dan Community Protector 
dengan melakukan pengawasan 
yang akurat melindungi masyarakat 
dari perdagangan ilegal dan barang 
berbahaya.

Lebih lanjut Djanurindro 
menjelaskan core business yang 
dijalankan KPPBC TMP Cikarang 
saat ini dryport dan fasilitas Tempat 
Penimbunan Berikat. Dryport memiliki 
konsep Hub and Spoke. hub yang 
dimaksud adalah pelabuhan yang 
hanya dilewati untuk bongkar muat 
barang bukan untuk menimbun 
atau menumpuk barang. Dari hub 
kemudian didorong ke Spoke 
atau tempat untuk menyelesaikan 
kewajiban pabeannya. “Menurut 
perhitungan apabila konsep ini bisa 
berjalan sepenuhnya, logistic cost 

akan turun karena barang yang 
bergerak dari Pelabuhan tanjung 
Priok 62%-nya bergerak ke arah timur 
seperti Bekasi, Cikarang, Kerawang 
dan Purwakarta sehingga dengan 
adanya CDP akan membantu.” 

Diakui Djanurindro bahwa saat 
ini memang fasilitas CDP belum 
digunakan secara maksimal. 
“Menurut perhitungan in dan out 
yang dihasilkan di sekitar Bekasi 
sekitar 2,5 juta Teus. Kapasitas 
yang disiapkan 2 Juta Teus tetapi 
aktifitasnya hanya 50 ribu Teus hingga 
saat ini, jika dipaksa pun hanya baru 
mencapai 400 ribuan. Kedepannya, 
yang saat ini sedang digodok untuk 
meningkatkan kecepatan arus barang 
dan menurunkan logistic cost adalah 
Pusat Logistik Berikat.” 

Kawasan Pelayanan Pabean 
Terpadu (KPPT) pada dasarnya 
mempunyai 3 komponen. Pertama, 
sebagai TPS yang memungkinkan 
untuk menimbun dan juga untuk 
melakukan customs clearance. 
CDP disini sudah memiliki kode 
pelabuhan internasional sendiri dan 
satu-satunyanya pelabuhan darat 
yang berkode internasional (IDJBK- 
Indonesia Jababeka). Kedua, sebagai 
fungsi konsolidator barang ekspor 
karena walaupun sudah ada tapi 
aktivitasnya tetapi masih kecil, ekspor 
hanya sekitar 8% dari impor. Ketiga, 
fungsi tempat penimbunan berikat. 
“Akan dipersiapkan PLB yang saat ini 
masih menunggu PP dan PMK-nya.” 

Dengan KPPT dari KPPBC TMP 
Cikarang ini diminta oleh pemerintah 
untuk menangani isu dwelling time. 

Djanurindro menjelaskan angka 
dwelling time yang ditargetkan 
pemerintah adalah 4,7 hari, di 
Cikarang bisa diturunkan hingga 2,38 
hari. Masalahnya hingga saat ini yang 
masih menghambat adalah freight 
atau pengangkutan, karena untuk 
saat ini masih menggunakan jalur 
darat berupa truk kontainer sehingga 
logistic cost-nya masih tinggi.

Berdasarkan diskusi yang 
dilakukan oleh berbagai pihak baik 
pemerintah dan pelaku usaha, salah 
satu solusi yang memungkinkan 
adalah apabila angkutannya dirubah 
melalui jalur kereta api. Kereta 
api dalam satu kali perjalan bisa 
mengangkut beberapa kontainer 
sekaligus. Keuntungan apabila hal 
tersebut terwujud adalah pertama 
logistic cost-nya turun, dwelling time 
turun, kemacetan di jalan turun, 
pengurangan konsumsi bahan bakar, 
adanya kepastian waktu dan sekuritas 
barang. 

”Jalur atau relnya sudah ada 
hanya saja belum dimanfaatkan 
untuk pengangkutan barang impor/
ekspor, baru untuk penumpang.  Jika 
hal tersebut sudah terwujud dan 
hub and Spoke menjadi suatu sistem 
sepenuhnya maka transpot cost-nya 
akan turun. KPPBC TMP Cikarang 
mendukung dan dipersiapkan untuk 
rencana-rencana tersebut.”

Kantor yang utamanya melayani 
masyarakat industri dan perdagangan 
dan juga untuk membantu Priok untuk 
memecahkan masalah dwelling time 
berkomitmen bahwa KPPBC TMP 
Cikarang harus bekerja penuh dengan 
inovasi. Salah satunya membuat 
Sistem Monitoring Pengawasan 
(SIMONAS). SIMONAS adalah 
cara untuk mempercepat layanan 
dan mempercepat pemantauan 
pengawasan petugas yang di 
lapangan. Saat petugas melakukan 
pemeriksaan di lapangan, mereka 
diharuskan mengambil gambar 
dengan menggunakan smartphone 
yang kemudian datanya dikirim ke 
server secara cepat dan otomatis 
di-lock posisinya sehingga tidak 
mungkin petugas melakukan 
pengawasan tidak di tempat, 

Bagaimana mewujudkan 
kantor ini menjadi spoke, menjadi 

penolong kegiatan logistik 
mensupport kegiatan industri 

karena tempat ini tempat 
yang strategis.

Djanurindro Wibowo
KPPBC TMP Cikarang

Profil Kantor
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Untuk layanan di KB/GB dengan 
meneruskan sistem yang sudah 
dibangun sebelumnya yaitu adanya 
penjaluran. Bagi perusahaan jalur 
hijau perizinannya akan dijawab 
dengan komputer berdasarkan 
manajemen resiko. Perusahaan akan 
mengirimkan email perizinannya 
kemudian diverifikasi oleh petugas 
dan apabila tidak ada masalah akan 
langsung dijawab kembali melalui 
email atau approve by system. “Kalau 
tidak begitu bagaimana mungkin 
kami menyelesaikan dokumen segitu 
banyak?” 

Adapun layanan lainnya untuk 
mempercepat arus barang yaitu 
otomasi dokumen BC 25. 

“IT Inventory juga sudah 
dibangun tapi karena space ruangan 
kita terbatas jadi belum ada ruang 
khusus sementara berada di customs 
control room. IT Inventory sudah 
ada sebelumnya dari kantor bekasi 
sehingga sudah ada sistemnya jadi 
sebenarnya bisa dimana saja untuk 
melakukan pengecekan. 

Kantor ini akan semakin strategis 
dan diperlukan keberadaannya 
manakala infrastruktur teralisasi. 
Sebagai antisipasi kedepan, 
Djanurindro membuat tim-
tim kecil untuk membenahi 
layanan dan pengawasan seperti 
Dashboard Container Inventory 
dan juga membuat tim kecil untuk 
mengantisipasi kalau angkutan 
kereta sudah berjalan karena volume 

barang yang masuk akan besar. 
“Kami sudah menyiapkan sisdur 
yang akan memudahkan layanan dan 
pengawasannya.” 

Kantor pusat pun juga sudah 
mengantisipasi infrastrukturnya 
yang kedepannya akan berkembang, 
dengan menyiapkan tanah untuk 
mulai dibangun tahun depan dengan 
besar kira-kira 1,5x nya KPPBC TMP 
Bekasi. Sementara sarana dan 
prasarananya memakai yang ada. 
“Kami juga sudah meminta x-ray yang 
sudah disiapkan pusat kami sedang 
merapikann tempat. Nanti akan 
ada baggage x-ray mobile x-ray. Itu 
kaitannya dengan pegawasan karena 
selain kita mensupport kecepatan arus 
barang yang tidak kalah pentingnya 
pengawasan. Pusat mendukung 
dengan baik.” 

harapan Djanurindro kedepannya 
harus sama-sama mensupport kantor 
ini sehingga apa yang dicita-citakan 
dari awal sebagai spoke dalam 
sistem logistik nasional bisa terwujud 
sehingga logistic cost yang tertinggi 
24% di Asean bisa turun dan kegiatan 
industri akan tumbuh. Potensi 
pertumbuhannya besar dan bisa 
mengefisiensikan cost yang timbul. 
“Bagaimana mewujudkan kantor ini 
menjadi spoke, menjadi penolong 
kegiatan logistik mensupport kegiatan 
industri karena tempat ini tempat 
yang strategis.” 

(Desi Prawita, Kitty Hutabarat, 
ARH dan MPR)

datanya akan langsung masuk 
dan disimpan di server. Awalnya 
sistem ini hanya dipergunakan 
untuk CDP saja tetapi kesininya juga 
digunakan saat pemeriksaan di KB/
GB. Terobosan berdasarkan IT-base 
ini merupakan terobosan yang sangat 
menguntungkan, pimpinan secara 
cepat bisa langsung melihat karena 
waktunya sesuai/real time sehingga 
apabila ada masalah bisa ditangani 
lebih cepat dan akurat. “Kami juga 
melakukan komunikasi antara 
KB/GB dengan petugas-petugas 
menggunakan VoIP base yang sudah 
di-develop sejak kami di Bekasi.” 

Dari sisi pelayanan, KPPBC TMP 
Cikarang memiliki SMS Gateway. 
Jadi pengguna jasa dimanapun 
kapanpun bisa men-cek dokumennya 
sudah berada di posisi mana dengan 
hanya mengirimpan pesan singkat 
saja melalui telephon genggam. 
Pesan singkat atau SMS yang dikirim 
berdasarkan panduan, oleh mesin 
akan langsung dijawab, apakah ada 
di kepala kantor atau bahkan sudah 
selesai. Dan jika sudah selesai akan 
langsung dikrirmkan pesan. Layanan 
ini sangat bermanfaat apalagi 
di Cikarang banyak perusahaan 
besar dengan aktivitas padat 
yang menginginkan untuk segera 
mengetahui posisi dokumennya.

Bersama CDP, KPPBC TMP 
Cikarang juga mengembangkan 
Dashboard Container Inventory, 
yaitu satu fasilitas kontrol yang cepat 
dan akurat untuk menggambarkan 
situasi kontainer yang ada dan 3D. 
dengan fasilitas itu akan diketahui 
sudah berapa lama kontainer tersebut 
berada di dalam TPS. Dari situ akan 
ditentukan stausnya (kenapa, dimana, 
apa). PIC-nya sudah ditentukan kalau 
nanti sistemnya sudah jalan dan 
Djanurindro minta kepada timnya agar 
kita proaktif, misalnya menanyakan 
kepada pemilik atau importir dan 
eksportinya kenapa barangnya 
masih ditumpuk. Djanurindro ingin 
paradigma bahwa pemerintah tidak 
peduli karena itu bukan bagian dari 
urusannya dihilangkan. “Jangan 
sampai permasalahannya karena ada 
akal-akalan oleh pihak-pihak lain.”

Profil Kantor
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FotograFer: 
Abdur rAzAq Aghni

Pertunjukan tari kecak 
di Pura Luhur Uluwatu 
menjadi ikon penting 
wisata Bali. Tarian 

unik penuh nuansa magis yang 
tidak menggunakan instrumen 
gamelan khas ini mengisahkan 
tentang epos besar Ramayana. 
Pertunjukan tari kecak selalu 
berlangsung menarik dengan 
warna-warni kostum, suguhan 
suara, dan gerak harmonis para 
penarinya. Setting panggung 
yang outdoor menyajikan 
pemandangan sunset menawan. 
Salah satu sunset terindah di 
Pulau Bali.

Nikmati 
Tari Kecak 
di Uluwatu

Galeri Foto
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Opini

Oleh : Leonardo Samosir

07 Juni 1980
Dari Sabang Sampai Accress

Bak aksi dalam serial film teve 
Hazvaii Five O, sebuah pesawat 
terbang dan kapal patroli Bea 
Cukai menguntit MV. Accres, sebuah 
kapal “buruan”. Di perairan Pantee 
Raja, sekitar 50 mil dari Sabang, 
dari pesawat Cessna-melalui 
radio SSB -- kepala Kanwil I Bea 
Cukai Belawan, Muharyo, selaku 
komandan operasi, memerintahkan 
kapal patroli Bea Cukai 3001 
di bawah komando Kepala P2 
(Pemberantasan Penyelundupan) 
A.D. Panjaitan, untuk menggiring 
Accres ke Belawan. Nakoda Accres, 
Ahmad Othman, memrotes. Tapi 
petugas yang membongkar muatan 
kapal milik Eastern Shipping 
8 Trading Coy (Singapura) 
sehari kemudian 9 Mei lalu, 
memang menemukan sebagian 
besar muatan tanpa dilindungi 
dokumen yang cukup. Misalnya 6 
buah mobil pikap merk Datsun, 
8 buah skuter Vespa, 38 set video 
tape recorder berikut 10 buah 
kasetnya, 15 set televisi berwarna 
dan bermacam-macam barang 
kelontong. Dirjen Bea Cukai Tahir 
datang dari Jakarta menyaksikan 
pembongkaran tersebut. 

Cuplikan kisah di atas penulis 
angkat dari sebuah laman 
di internet dan  mungkin 
hanyalah salah satu dari sekian 

banyak kejadian yang dialami para 
senior kita dulu di jajaran Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai yang sangat kita 
cintai ini saat melakukan patroli dalam 
rangka pengamanan hak-hak keuangan 
negara serta memastikan tidak 

halim Perdana Kusuma, penulis sedih 
melihat kondisinya, rasanya ingin untuk 
menerbangkannya lagi untuk tugas-
tugas seperti dahulu di saat bapak-
bapak senior seperti Pak Muharyo, 
Capt. Rusdi Redja, dan pilot-pilot muda 
setelah era mereka yang saat ini tidak 
tahu dimana mereka mengabdi sebagai 
insan-insan penerbangan sejati. Akan 
tetapi ketika saya tanyakan kepada 
salah satu instruktur dari Direktorat 
Kelaikan Udara dan Pengoperasian 
Pesawat Udara (DKUPPU), beliau 
mengatakan bahwa pesawat itu sudah 
terlalu tua dan terlalu lama tidak 
dirawat karena menurut cerita beliau 
pesawat-pesawat Bea Cukai telah 
di-grounded sejak tahun 1997 karena 
tidak Airworthy (tidak laik terbang). 
Sejak saat itu, penulis selalu ingin 
menulis tentang pesawat tersebut atau 
membicarakannya dengan seseorang 
di lingkungan internal Bea Cukai yang 
peduli dengan pesawat tersebut dan 
secara umum memberikan perhatian 
terhadap patroli udara Bea Cukai 
dimana sampai saat ini ketentuan-
ketentuan mengenai patroli Bea Cukai 
masih menyebutkan patroli udara 
sebagai salah satu unsurnya, masih 
ada peraturan yang mengatur tentang 
pakaian dan emblem pilot (wing) 
pilot bea cukai, dan terakhir baru 
saja dikeluarkan peraturan tentang 
honorarium pilot, kopilot, dan mekanik.

Lalu kemudian penulis tergerak 
untuk mewujudkan sebuah tulisan yang 
selama ini ada dipikiran penulis setelah 
mendengar berita tentang rencana 
pengadaan pesawat Bea Cukai dari 
seorang teman dan juga dari media 

terjadinya pelanggaran atas peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
yang pengawasan pelaksanannya 
dipercayakan kepada DJBC. Penulis 
memilih kata “dipercayakan” 
tidak sebagaimana sering dipakai 
sebelumnya “dibebankan” agar kiranya 
kita seluruh jajaran DJBC tidak merasa 
“terbeban” dengan semua peraturan 
perundangan tersebut.

Kisah di atas menjadi menarik bagi 
penulis dikarenakan beredarnya kabar 
tentang adanya rencana pembelian 
pesawat yang akan dioperasikan 
Bea Cukai. Pertama sekali berita itu 
penulis dengar dari seorang teman 
seangkatan di Kantor Pusat DJBC 
menanyakan perihal pendidikan dan 
pelatihan terbang yang penulis ikuti 
di salah satu sekolah penerbang di 
Bandara Internasional halim Perdana 
Kusuma. Pada kesempatan itu 
beliau menyampaikan bahwa Bapak 
Menteri Keuangan saat itu Bapak 
Agus Martowardojo “menantang” 
supaya DJBC mengoperasikan pesawat 
terbang sebagaimana umumnya 
dilakukan oleh Bea Cukai-Bea Cukai 
negara lain. Mungkin tidak terlalu 
banyak saat ini pegawai Bea Cukai 
yang mengetahui bahwa dulunya 
kita memiliki unit patroli udara 
sebagaimana digambarkan dengan 
kisah di atas. Ketika penulis menjalani 
pendidikan dan pelatihan di Deraya 
Flying School, saat ini penulis telah 
memiliki kecakapan penerbang PPL 
(Private Pilot License), penulis sering 
mengunjungi pesawat patroli udara 
Bea Cukai yang sudah tidak terawat 
dan teronggok di pinggir landasan 

MEWUJUDKAN 
(kembali) PESAWAT 
PATROLI BEA CUKAI
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elektronik seperti yang dapat kita 
baca di Kompas.Com pada tanggal 12 
Februari 2013, dengan judul “Bea Cukai 
Akan Gunakan Helikopter”. Mengutip 
pernyataan Bapak Direktur Jenderal 
saat itu Bp. Agung Kuswandono dalam 
rapat kerja dengar pendapat dengan 
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di 
Jakarta :

“Dan beberapa waktu lalu saat 
rapat dinas di Medan,  Menkeu sudah 
mengarahkan untuk adanya helikopter. 
Kita memang harus punya heli. Kita 
sedang melakukan kajian awal tentang 
di mana heli akan diletakkan. Saat ini 
sedang kajian”  

Dan lebih terdorong lagi setelah 
penulis membaca Pedoman DTU 
Kesamaptaan yang disusun oleh 
Pusdiklat Bea dan Cukai pada Februari 
2013 dimana salah satu materinya 
adalah Menuntun Pesawat Helikpoter 
dan memilih daerah pendaratan yaitu 
selama 4 JP.

 Terlepas dari tujuan rencana 
pengadaan pesawat tersebut apakah 
untuk kembali mengaktifkan unit 
patroli udara Bea Cukai ataukah 
untuk keperluan pergerakan VIP atau 
mungkin keduanya penulis belum 
mengetahuinya, disini penulis hanya 
ingin berbagi sedikit informasi dan 
menyumbangkan pikiran untuk 
Bea Cukai tercinta yang mungkin 
bermanfaat dengan rencana tersebut. 
Tulisan ini akan membahas tentang 
Unmanned Aerial Vehicle (UAV/Drone) 
vs Aeroplane, Fixed Wing vs Rotary 
Wing, Perawatan (Maintenance), 
Permasalahan, serta Kesimpulan dan 
Saran.

1. Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/
Drone vs Aeroplane (Pesawat)

Menurut Wikipedia UAV 
adalah “Pesawat tanpa 
awak atau Pesawat nirawak (e
nglish = Unmanned Aerial Vehi
cle atau disingkat UAV), adalah 
sebuah mesin terbang yang 
berfungsi dengan kendali jarak 
jauh oleh pilot atau mampu 
mengendalikan dirinya sendiri, 
menggunakan hukum aerodinamika 
untuk mengangkat dirinya, bisa 
digunakan kembali dan mampu 

membawa muatan baik senjata 
maupun muatan lainnya”. UAV kini 
lebih dikenal masyarakat awam 
sebagai “Drone” tetapi dengan 
pemahaman yang sangat jauh dari 
kapasitas sebuah UAV, saat ini 
banyak pihak yang menganggap 
sebuah aero model kecil dipasangi 
kamera saja dapat dikatakan 
sebagai drone atau yang sangat 
banyak saat ini adalah QuadCopter 
sudah dianggap sebagai drone yang 
hanya digunakan untuk mengambil 
foto atau video dari udara (aerial 
photography) padahal kemampuan 
drone menurut penulis lebih dari 
itu. Drone adalah UAV, dengan 
kemampuan yang jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan sebuah 
aero model atau Quadcopter 
yang hanya dikendalikan secara 
langsung oleh seorang operator, 
sementara UAV dapat dikendalikan 
langsung ataupun bekerja mandiri/
independen dengan terlebih 
dahulu diberi perintah melalui 
software komputer (interface) apa 
yang harus dilakukan, titik-titik 
mana yang akan dilewati, bahkan 
dapat membawa “hellfire” , jenis 
sebuah peluru kendali (rudal) udara 
ke permukaan, apabila digunakan 
dalam sebuah misi search and 
destroy. Terlepas dari perdebatan 
Drone vs UAV ini yang ingin 
penulis fokuskan sebenarnya 
adalah sejauh mana UAV ini dapat 
dimanfaatkan untuk membantu 
pengawasan oleh kapal patroli. 
Amerika Serikat dan Inggris banyak 
menggunakan UAV ini untuk misi-
misi reconnaisance yang tentunya 
didukung oleh infrastruktur yang 
mumpuni dalam hal ini kecepatan 
jaringan komunikasi. UAV dapat 
memberikan informasi berupa 
image atau bahkan video secara real 
time tanpa delay karena kecepatan 
komunikasi data yang sangat tinggi. 
hal inilah yang menurut penulis 
harus mendapatkan perhatian 
khusus, dimana kalau mau 
mengadakan UAV berarti harus 
menyediakan jalur komunikasi data 
sendiri dengan kecepatan transfer 
yang sangat tinggi untuk keperluan 

pengiriman data oleh UAV dan 
tentunya juga untuk pengendalian 
UAV-nya sendiri.    

2. Fixed Wing vs Rotary Wing.
Dua jenis yang paling umum 

adalah pesawat sayap tetap (fixed 
wing) dan pesawat sayap berputar 
(rotary wing) atau Rotorcraft yang 
lebih kita kenal dengan helicopter. 
Sebenarnya ada jenis gabungan 
keduanya dengan istilah Tiltrotor 
seperti Bell-Boeing V-22 Osprey, 
dimana untuk lepas landas dan 
mendarat akan menyerupai 
helikopter tapi setelah mengudara 
posisi bilah baling-baling (blade) 
bisa di-tilt (dimiringkan) ke 
depan sehingga memiliki posisi 
sama seperti bilah baling-baling 
pesawat sayap tetap. Akan tetapi 
kenyatannya jenis ini masih 
belum battle proven dilihat dari 
seringnya mengalami incident dan 
bahkan accident yang memakan 
korban jiwa, maka jenis ini tidaklah 
popular untuk dibahas dalam 
rencana pengadaan pesawat Bea 
Cukai.

Pada dasarnya sayap tetap 
dan sayap berputar adalah 
sama dalam hal bagaimana bisa 
terbang. Keduanya terbang 
dikarenakan adanya gaya angkat 
(Lift) dari airfoil (sayapnya), maka 
sesuai namanya (rotary wing) 
bilah baling-baling helicopter 
adalah juga merupakan sayap. 
Keduanya diistilahkan airfoil 
yaitu bentuk sedemikian rupa 
sehingga kecepatan aliran udara 
di bagian atas sayap lebih besar 
dibandingkan di bagian bawahnya, 
dengan kata lain tekanan udara 
dinamis (dynamic pressure) di atas 
sayap lebih besar dibanding di 
bawah dan berbanding terbalik 
dengan kondisi itu tekanan udara 
diam (static pressure) di atas lebih 
kecil dibanding di bawah sayap. 
Karena udara akan bergerak dari 
daerah tekanan udara (static) yang 
lebih besar ke daerah tekanan 
udara lebih kecil, maka sayap 
terangkat, itulah Lift.

Untuk keperluan patroli laut 
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kedua jenis pesawat memiliki 
kemampuan yang berbeda, 
pesawat sayap tetap dari jarak 
yang lebih jauh dibanding 
helicopter telah mampu mengintai 
kapal yang dicurigai (suspect 
ship) dikarenakan ketinggiannya 
sedangkan helicopter harus lebih 
dekat karena ketinggian lebih 
rendah yang mana kedua-duanya 
tentunya dibantu dengan kamera 
FLIR (Forward Looking Infra Red) 
dengan kemampuan pembesaran 
(zooming) yang sangat besar, 
di lain pihak helikopter mampu 
menurunkan personnel bila kapal 
yang dicurigai harus dihentikan 
atau memerlukan pemeriksaan 
lebih lanjut. Pesawat sayap 
tetap dengan kemampuan intai 
lebih cocok digunakan untuk 
mengamati dari udara dan akan 
memerlukan dukungan kapal 
patroli cepat apabila diperlukan 
penindakan, sedang helikopter 
lebih kental dengan suasana 
law enforcement langsung. 
Pengoperasian helikopter untuk 
patroli udara akan menciptakan 
kondisi bekerja sendiri-sendiri 
masing-masing helikopter karena 
dapat membawa personnel 
dan bisa menurunkan personel 
dengan tali sedangkan dengan 
mengoperasikan pesawat tetap 
akan terlihat koordinasi dan 
kerja sama dengan kapal patroli 
sehingga tidak akan mengurangi 
tugas dan fungsi dari kapal patroli 
yang sudah ada. Aspek lainnya 
yang perlu diperhatikan adalah 
tingkat kesulitan metode personnel 
rope dropping/deploying, dari sisi 
kesiapannya, safety aspects, dan 
continuous skill development untuk 
pilot dan personilnya sendiri.

3. Perawatan (Maintenance).
Ketika penulis sampaikan 

kegembiraan penulis mendengar 
berita rencana pengadaan 
pesawat Bea Cukai dan berharap 
segera diwujudkan, ada satu hal 
yang sangat mengena di hati 
penulis mendengar jawaban 
teman penulis yang menjadi 

sumber informasi pertama atas 
berita ini. “Enak aja… kan perlu 
persiapan yang matang untuk 
rencana sebesar itu, ya SDM-nya, 
ya infrastrukturnya.. kita ini kan 
bisanya hanya bisa membeli, 
merawatnya ngga becus..” Nah, 
saat itu juga penulis sampaikan 
bahwa untuk perawatan pesawat 
Bea Cukai nantinya harus dilakukan 
oleh orang-orang professional 
yang memiliki AMEL (Aircraft 
Maintenance Engineers License) 
dari perusahaan-perusahaan 
bersertifikat AMO (Approved 
Maintenance Organization). Dalam 
mengoperasikan pesawat, jenis 
apapun, kita harus memberikan 
perhatian yang sangat besar 
untuk perawatan yang berujung 
pada safety record yang tinggi 
dikarenakan moda ini sangat 
berbeda dengan moda-moda 
lainnya, dimana apabila terjadi 
masalah teknis maka moda-moda 
lain selain pesawat masih dapat 
berhenti berusaha memperbaiki 
atau melakukan upaya “trouble 
shooting” dan dapat dilanjutkan 
nantinya jika tidak dapat diperbaiki 
saat itu juga dengan cara ditarik 
(towed). Tidak demikian halnya 
apabila terjadi pada pesawat.   

Menyikapi hal tersebut di atas, 
maka penulis berpendapat untuk 
mendukung upaya pengadaan 
pesawat ini, DJBC melakukan 
hal yang tepat apabila memilih 
opsi menyerahkan perawatan 
pesawat kepada perusahaan 

yang sudah comply dengan 
aturan-aturan Kementerian 
Perhubungan dalam rangka 
menyelenggarakan kegiatan 
perawan pesawat. DJBC belum 
memiliki sarana dan prasarana 
serta sumber daya manusia 
yang memadai untuk mengurusi 
masalah tersebut sehingga 
sejalan dengan pandangan dari 
teman penulis tersebut maka 
belum saatnya untuk memikirkan 
melakukan perawatan sendiri atas 
pesawat-pesawatnya nanti  dan 
dengan menyerahkan kepada 
pihak lain yang lebih professional 
pengelolaan anggaran perawatan 
akan lebih transparan, terkontrol 
dan tepat sasaran.

4. Permasalahan
Permasalahan yang penulis 

ingin uraikan di sini adalah 
permasalahan yang sudah ada 
sebelum  pengadaan pesawat 
ini benar-benar terwujud yang 
mana merupakan permasalahan-
permasalahan ini eksis di dunia 
penerbangan saat ini. hal ini 
penulis uraikan dari sudut 
pandang penulis bukan untuk 
mempengaruhi proses yang 
mungkin telah berjalan tetapi lebih 
kepada mencoba mengidentifikasi 
poin-poin yang perlu diantisipasi 
lalu nantinya dapat mengambil 
langkah-langkah yang dianggap 
perlu untuk mengatasinya.

Persoalan utama saat ini di 
dalam dunia penerbangan adalah 
ketersediaan pilot. Maskapai-
maskapai penerbangan sedang 
mengalami pertumbuhan 
yang sangat cepat baik dari 
segi armada (fleet), frekuensi 
penerbangan, maupun rute-rute 
penerbangannya. Tentunya kondisi 
ini membuat kebutuhan akan 
pilot semakin tinggi dikarenakan 
setiap pilot memiliki batasan jam 
terbang setiap harinya, setiap 
bulannya, dan setiap tahunnya 
yang diatur dengan CASR 121 (Civil 
Aviation Safety Regulation). Di 
lain pihak, sekolah-sekolah pilot 
yang ada baik milik pemerintah 

Dan beberapa waktu 
lalu saat rapat dinas di 
Medan, Menkeu sudah 
mengarahkan untuk 
adanya helikopter. 
Kita memang harus 
punya heli. Kita sedang 
melakukan kajian awal 
tentang di mana heli 
akan diletakkan. Saat ini 
sedang kajian.
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maupun sekolah swasta tidak 
mampu menghasilkan jumlah 
lulusan sesuai kebutuhan 
pilot maskapai penerbangan 
setiap tahunnya. Secara umum 
kebutuhan akan pilot sangat 
tinggi bagi operator-operator 
penerbangan berjadwal maupun 
charter, akan tetapi secara khusus 
kebutuhan akan pilot helikopter 
lebih tinggi lagi dikarenakan 
sekolahnya yang sangat langka, 
hanya dilaksanakan oleh STPI 
(Sekolah Tinggi Penerbangan 
Indonesia) dan bahkan pernah 
tidak ada yang menyelenggarakan 
dikarenakan saat itu STPI sempat 
menghentikan pendidikan 
ini karena tidak tersedianya 
pesawat yang laik terbang dan 
juga rendahnya demand karena 
operator helikopter tidak sebanyak 
operator pesawat sayap tetap.

Berkaitan dengan hal tersebut 
di atas, maka penulis memiliki 
beberapa pandangan tentang 
ketersediaan pilot dan jenis 
pesawat yang akan diadakan 
dan dioperasikan DJBC nantinya 
sebagai berikut :
a. Fixed Wing
 Dari cerita beberapa senior 

di DJBC, pasca di-grounded-
nya pesawat-pesawat bea 
cukai yang mana sebenarnya 
hanya dikarenakan lewatnya 
masa waktu sertifikat 
kelaikan terbang (certificate 
of airworthy) 3 tahunan, 
kemudian beberapa pilot bea 
cukai memilih keluar dan ada 
yang tetap berkarir di bea 
cukai. Menurut penulis ada 
beberapa kendala yang muncul 
jika nantinya akan mengajak 
mereka-mereka untuk 
bergabung kembali untuk 
menjalankan atau membantu 
upaya pengaktifan kembali 
patroli udara bea cukai. 
Diantara beberapa hal tersebut 
adalah aktif tidaknya dalam 
dunia penerbangan, posisinya 
di sebuah maskapai yang 
harus dipertimbangkan, dan 
umur yang berkaitan dengan 

masalah kesehatan. Apabila 
upaya melibatkan senior-
senior pilot bea cukai ini tidak 
berjalan lancar maka menurut 
penulis upaya selanjutnya 
adalah rekrutmen dari lulusan-
lulusan sekolah pilot, dan 
tentunya hal ini juga tidak 
terlepas dari permasalahan. 
Diantaranya adalah mengingat 
bahwa sekolah pilot adalah 
merupakan sebuah investasi 
besar dari para orangtua untuk 
masa depan anak-anaknya, 
sebagai informasi saat ini biaya 
sekolah pilot mencapai 800 
juta rupiah, maka sudah pasti 
mereka-mereka akan berupaya 
semaksimal mungkin untuk 
berkarir di maskapai yang 
tentunya akan menawarkan 
penghasilan yang lebih 
baik dan lebih cepat untuk 
mencapai equilibirium atas cost 
yang telah dikeluarkan. 

b. Rotary Wings
 Secara umum permasalahan 

atas ketersediaan pilot untuk 
menerbangkan helikopter adalah 
senada dengan permasalahan 
atas upaya penyediaan pilot 
untuk sayap tetap, hanya saja 
dengan tambahan bahwa semua 
pilot yang dibahas di Fixed Wing 
harus memiliki sertifikat sebagai 
pilot helikopter dulu untuk 
diperbolehkan menerbangkan 
helikopter, yang artinya adalah 
bahwa semua pilot sayap tetap 
harus disekolahkan lagi untuk 
mendapatkan rating pilot 
rotary wing yang tentunya akan 
membutuhkan waktu yang 
lebih lama. Kondisi ini lebih 
berat lagi mengingat bahwa 
penyelenggara pendidikan pilot 
helikopter satu-satunya adalah 
Kementerian Perhubungan 
dengan Sekolah Tinggi 
Penerbangan Indonesia (STPI) 
dan belakangan ini semakin 
banyak operator helikopter 
sehingga semakin membuat 
pilot helikopter lebih langka 
dibandingkan pilot pesawat 
sayap tetap.

5.    Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

Dengan uraian yang masih 
berupa pandangan pribadi dan baru 
hanya melihat dari sisi pesawat 
dan penerbangan di atas, maka 
penulis pada akhirnya mencoba 
menarik kesimpulan mengenai 
jenis dan kategori pesawat apakah 
yang sebenarnya lebih tepat 
untuk dioperasikan oleh DJBC 
dalam rangka membantu kegiatan 
pengawasan kepabeanan terutama 
dalam membantu kapal-kapal 
patroli di laut sebagai berikut :
1. UAV/Drone tidak cocok untuk 

digunakan oleh DJBC untuk 
menggantikan pesawat dalam 
rangka membantu patroli laut 
dari udara dikarenakan harga 
yang sangat tinggi sekitaran 4,3 
Triliun rupiah per unit untuk jenis 
Global Hawk (http://defense-
studies.blogspot.co.id/2014/10/
jokowi-disebut-sudah-siap-
beli-3-drone.html) atau setara 
dengan USD 285.928.571 dan 
juga keterbatasan prasarana 
pendukung berupa jalur 
komunikasi data khusus 
dengan penyediaan jasa satelit 
komunikasi berkecepatan tinggi 
yang bahkan tetap akan ada 
delay informasi yang dapat 
digambarkan sebagai berikut :

 Siklus Informasi dengan UAV/
Drone

2. helikopter tidak tepat 
menjadi pilihan sebagai 
pesawat patroli dikarenakan 
beberapa keterbatasan teknis 
dibandingkan pesawat sayap 
tetap dan minimnya ruang 
di kabin helikopter untuk 
menempatkan berbagai 
perlengkapan sensing dan 
monitoring, serta pertimbangan 
langkanya pilot yang tersedia.

3. Pesawat sayap tetap merupakan 
pilihan tepat untuk dioperasikan 
membantu patroli laut dengan 
pertimbangan kelebihan-
kelebihannya seperti ketinggian, 
kemampuan terbang malam, 
daya angkut, ruang kabin yang 
lebih luas, serta penyediaan pilot 
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Siklus Informasi dengan UAV/Drone

menemui kendala, maka penulis 
menyarankan untuk menyekolahkan 
pegawai-pegawai DJBC yang menurut 
pengalaman dan pengamatan penulis 
cukup banyak peminatnya, hal ini dapat 
dilakukan melalui pendidikan pilot di 
Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia 
(STPI) Curug seperti saat pegawai DJBC 

dididik di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 
(STIP) Marunda untuk menjadi 
Nahkoda kapal patroli cepat VSV saat 
penulis masih mengikuti pendidikan 
Prodip III Bea Cukai di Pusdiklat.    

Dari uraian tentang jenis pesawat 
turboprop di atas, penulis menyarankan 
untuk membeli pesawat Casa 212-
400/NC212-400 MPA atau NC212i 
dari PT. Dirgantara Indonesia (PT. 
DI) dikarenakan harga yang lebih 
murah dibanding dengan produk 
sekelasnya seperti Twin Otter DHC6-
400  atau Dornier Do228-202. PT.DI 
telah berpengalaman dalam membuat 
pesawat patroli maritim baik untuk 
keperluan domestik seperti TNI AU dan 
TNI AL maupun pesanan dari negara-
negara Asia dan Afrika, terlebih lagi 
saat ini setelah pabrikan pesawat CASA 
Spanyol bergabung dengan Airbus 
Company, PT. DI telah menandatangani 
MOU untuk pembuatan semua pesanan 
NC 212 diserahkan ke PT.DI di Bandung. 
hal ini juga menurut pandangan penulis 
menjadi strategi tersendiri agar cepat 
disetujui pemerintah (Kementerian 
Keuangan) maupun legislatif dengan 

mesin bermasalah  karena tetap 
dapat terbang dengan kondisi One 
Engine Inoperative (OEI)  (twin engine 
advantage).

Tidak terbatas ketinggian oleh 
kadar oksigen di udara akan tetapi 
hanya terbatasi oleh ketahanan 
struktur pesawat terhadap tekanan 
udara luar (turbine engine advantage).

Thrust (daya dorong) yang lebih 
besar dari mesin turbin memberikan 
kemampuan angkut lebih besar 
pula sehingga ukuran pesawat 
biasanya lebih besar. (turbine engine 
advantage)

Slow flight capability atau 
kemampuan terbang lambat dalam 
rangka pengamatan suatu objek di 
permukaan sehingga lebih akurat dan 
lebih irit bahan bakar dibandingkan 
dengan mesin turbo jet atau turbo fan 
(propeller advantage)
Saran

Setelah mengambil kesimpulan 

sebagaimana di atas, akhirnya penulis 
sampai pada saran-saran yang kiranya 
bermanfaat dalam rangka pengaktifan 
kembali unit patroli udara DJBC sebagai 
berikut :

Dengan memilih opsi pesawat 
sayap tetap maka jika upaya untuk 
mendapatkan crew pesawat dari 
para penerbang senior dulu dan 
yang masih aktif (termasuk penulis) 
atau rekrutmen dari eksternal 

pertimbangan memajukan industri 
dalam negeri dan tidak menyebabkan 
devisa keluar.   

Penulis adalah Kepala Seksi 
Penindakan dan Penyidikan KPPBC 

TMP C Kendari

Siklus Infromasi dengan Pesawat

yang lebih mudah dibandingkan 
helikopter dan lebih real time 
dibandingkan UAV dengan 
gambaran sebagai berikut :

4. Jenis pesawat sayap tetap yang 
lebih tepat adalah kategori 
twin engine turboprop karena 
kelebihan-kelebihan sebagai 
berikut :

Kondisi non normal operation 
tapi tidak ekstrim jika salah satu 



25Volume 47, Nomor 11, November 2015

Direktorat & Pusat

Menko Perekonomian 
bersama Menteri 
Keuangan, Menteri 
Komunikasi dan 

Informatika, Kepala Badan POM, 
Deputi Gubernur Bank Indonesia, juga 
para pejabat di Kementerian/Lembaga 
pemerintahan yang instansinya telah 
menerapkan pelayanan proses perijinan 
ekspor dan impor secara online melalui 
portal INSW (Indonesia National Single 
Windo). hadir dalam peresmian portal 
INSW baru dalam rangka integrasi ke 
dalam ASEAN Single Window (ASW) 
untuk meningkatkan data saing 
perekonomian nasional.

Acara yang berlangsung pada 30 
September 2015 di Aula Mrzanine 
Gedung Juanda I ini juga dihadiri 
oleh ketua asosiasi ekspor impor 
dan sejumlah pelaku usaha  untuk 
menyaksikan peresmian portal INSW 
baru, yang menandai dimulainya 
penggunaan official website INSW 
dengan tampilan home-page baru 
dan penambahan sejumlah fitur dan 
fasilitas layanan dari portal INSW, serta 
menunjukan kesiapan INSW untuk 
segera bergabung ke dalam ASW.

Menteri Keuangan, Bambang 
Brodjonegoro dalam sambutannya 
mengatakan, dengan portal INSW 
baru, maka kualitas layanan yang 
terkait dengan proses perijinan ekspor 

dan impor dapat ditingkatkan hanya 
sekali saja sehingga dokumen dapat 
diselesaikan dengan lebih transparan, 
lebih mudah, lebih akurat, lebih cepat, 
dan tepat waktu. “Perubahan official 
website INSW baru ini meliputi 
penyempurnaan dan penambahan 
fitur-fitur baru yang lebih informatif, 
antara lain informasi tentang Indonesia 
National Trade Repository (INTR), 
informasi mengenai ASW, dan informasi 
tentang i-CaRe (Integrated Cargo 
Release) System. INTR ini menyediakan 
informasi lengkap tentang  peraturan 
dan kebijakan terkait perijinan ekspor 
impor, termasuk prosedur, tatacara dan 
persyaratan yang diperlukan, sehingga 
eksportir dan importir sangat mudah 
mencari semua informasi terkait proses 
ekspor impor,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, 
dalam official-website INSW yang baru 
ini sudah terintegrasi dengan system 
ASW, yang dapat digunakan untuk 
memperoleh informasi mengenai 
peraturan dan kebijakan ekspor dan 
impor yang berlaku di 10 negara angora 
ASEAN, sehingga dalam ekspor impor 
dapat dilaksanakan sesuai ketentuan 
yang berlaku di negara tujuan ekspor 
atau negara asal impor.”Fitur ini juga 
menyediakan informasi mengenai 
perkembangan pengembangan system 
ASW, dimana nantinya semua system 

ASW dari 10 negara anggota ASEAN 
akan diintegrasikan ke dalam system 
ASW,” papar Menkeu.

Terkait dengan fitu baru yang ada 
pada INSW, menurut  Staf Ahli Bidang 
Organisasi Birokrasi dan Teknologi 
Informasi Susiwijono menambahkan, 
adapun beberapa fitur dan fasilitas 
layanan baru pada INSW meliputi. 
Pertama, penerapan single submission 
yang memungkinkan pengguna 
jasa cukup satu kali menyampaikan 
permohonan perijinan yang selanjutnya 
oleh portal INSW diteruskan ke seluruh 
kementerian/lembaga terkait, sehingga 
proses penerbitan perijinan menjadi 
lebih sederhana, cepat, dan akurat.

Kedua, penerapan otomasi 
pengurangan kuota secara online 
yang memudahkan bagi kementerian/
lembaga penerbit kuota dalam 
melakukan pengawasan atas realisasi 
penggunaan. Dan ketiga, pemberian 
akses data ekspor yang terkait dengan 
pelaporan Devisa hasil Ekspor (DhE) 
secara elektronik melalui portal 
INSW. Layanan ini akan memudahkan 
lembaga perbankan dan pengguna jasa 
dalam melakukan kewajiban pelaporan 
penerimaan devisa hasil ekspor.

Selain menyampaian fitur baru 
dalam INSW, pada acara peluncuran 
tersebut juga dilakukan peresmian 
Satuan Kerja Pengelola Portal INSW 
yang merupakan lembaga permanen 
non struktural yang berada dan 
bertanggungjawab langsung kepada 
Menteri Keuangan, yang ketentuannya 
telah ditetapkan melalui Peraturan 
Presiden Nomor 76 tahun 2014.

Adapun tugas dari satuan tugas 
ini adalah melaksanakan pengelolaan 
portal INSW dalam penanganan 
dokumen kepabeanan, perijinan, dan 
dokumen ekspor impor lainnya secara 
elektronik. Adapun satuan  kerja INSW 
dipimpin oleh seorang kepala dibantu 
oleh seorang sekretaris dan tiga deputi.

Sementara itu Menko 
Perekonomian, Darmin Nasution 
dalam pengarahanya mengatakan, 
pentingnya peran INSW sebagai bagian 
dari ASEAN Single Window untuk 
menjaga kepentingan nasional dalam 
menghadapi Masyarakat Ekonomi 
ASEAN dan efisiensi pelayanan publik.

(Supriyadi, Isro’ah Laeli)

Dengan INSW Baru, Ijin untuk 
Ekspor Impor Hanya Satu Kali

Diresmikan. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait secara simbolis menekan tombol yang 
menandai diresmikannya portal INSW.
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Patroli Laut dan Koordinasi Antar Instansi 
Menjadi Topik Utama dalam Rapat 

Koordinasi Bidang Pengawasan Tahun 2015

Sisa waktu yang hanya tingal 
tiga bulan di tahun 2015 ini, 
menjadi perhatian khusus 
bagi Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai (DJBC) untuk dapat 
memenuhi target penerimaan baik 
bea masuk maupun cukai yang telah 
ditetapkan. Selain itu, adanya instruksi 
Presiden Republik Indonesia yang 
mengamanatkan khusus kepada 
DJBC untuk memberantas aksi 
penyelundupan bahan kebutuhan 
pokok yang kini masih sering terjadi 
khususnya di wilayah perbatasan.

Untuk dapat mewujudkan 
itu semua, DJBC pun melakukan 
rapat koordinasi (rakor) untuk 
menentukan prioritas kegiatan yang 
dilakukannyanya. Maka pada 7 hingga 
9 Oktober 2015 diselenggarkanlah 
rakor pengawasan DJBC di bidang 
penindakan dan penyidikan dengan 
tema “Optimalisasi pengawasan 
kepabeanan dan cukai melalui 
peningkatan sinergi dan koordinasi 
dalam upaya meningkatkan 
penerimaan negara dan perlindungan 
masyarakat”.

Acara yang berlangsung di hotel 
GrandAquila Bandung tersebut, 
diikuti  oleh 99 pegawai yang masing-
masing bertugas di bidang penindakan 
dan penyidikan (P2) dan umumnya 
bertugas di kantor-kantor perbatasan 

antara negara, dan pangkalan sarana 
operasi. 

Menurut Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai, Heru Pambudi 
pada acara penutupan acara rakor 
menjelaskan, rakor ini sebenarnya 
untuk menterjemahkan rakor para 
pimpinan yang juga merupakan bentuk 
implementasi kebijakan yang harus 
diputuskan dan ini tatarannya sudah 
bersifat operasional, dengan target 
agar salah satunya revenue meningkat 
sampai akhir tahun.

“Selain itu, perlindungan kepada 
industri dan masyarakat. Kami ingin 
meningkatkan kesemuanya itu agar 
bea cukai menjadi institusi yang siap 
untuk melaksanakan tugas-tugas yang 
diberikan oleh negara. Terkait target, 
seperti kita tahu memang berat oleh 
kerena itu kami perintahkan kesemua 
unit untuk melakukan optimalisasi 
penerimaan melalui administrasi dan 
fisik. Untuk itu P2 kami harapkan 
supaya mampu menerjemahkan 
3 fungsi bea cukai yang tertata 
khususnya di sisa waktu yang tinggal 
3 bulan ini. Artinya supaya kongkrit di 
lapangan,” ujar Dirjen.

Sementara itu menurut Direktur 
Penindakan dan Penyidikan, Hary 
Mulya kalau rakor kali ini merupakan 
tindak lanjut dari instruksi Presiden 
dan arahan Dirjen yang intinya 

Rakor. Patrol laut untuk mencegah 
masuknya sembako ilegal dan narkotika 

menjadi prioritas pembahasan rakot 
pengawasan kali ini.

bagaimana unit P2 itu mensinergikan 
pengawasan baik di pantai barat 
dan timur, pelabuhan di kota besar, 
maupun kantor-kantor cukai untuk 
meningkatkan pengawasan agar 
dapat mengoptimalkan penerimaan.

“Adapun materi yang kami 
bahas pada rakor kali ini adalah 
rencana operasi isu strategis tiga 
bulan kedepan terutama masalah 
penyelundupan sembako dan rokok 
ilegal, selain itu juga dibahas tentang 
narkotika dan kerjasama antara bea 
cukai dengan BNN,” ujar hary Mulya.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk 
materi juga dibahas mengenai rencana 
patroli laut yang efektif untuk tahun 
2016, dan bagaimana komposisi 
pegawai yang ideal untuk masing-
masing kantor. Tidak hanya itu, 
rakor kali ini juga membahas tentang 
koordinasi antara DJBC dengan 
koarmabar dalam rangka penegakan 
hukum di laut.

“Dengan semakin maraknya 
penyelundupan barang-barang 
impor terutama yang berasal dari 
Malaysia dan Singapura melalui 
jalur laut di pesisir timur Sumatera, 
DJBC akan terus meningkatkan 
pengawasan terhadap masuknya 
penyelundupan barang-barang impor 
dengan meningkatkan operasi patrol 
laut di pepsisir timur Sumatera. 
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Adapun pelaksanaan operasi laut di 
bawah pengawasan PSO TBK yang 
bekerjasama dengan bisang P@ 
di Kanwil Aceh, Sumut, Riau dan 
Sumbar,” kata hari Mulya.

Masih menurutnya, selain wilayah 
pesisir timur Sumatera, DJBC juga 
akan melakukan operasi bersama di 
wilayah tengah dan timur Indonesia. 
Terutama yang berada di wilayah kerja 
Kanwil, Bali, NTB, NTT, Kalbagtim, 
Kalbar, Sulawesi, serta Maluku Papua 
dan Papua Barat.

“Adapun target operasi laut ini 
akan difokuskan untuk mencegah 
dan melakukan penindakan atas 
kapal-kapal ilegal yang membawa 
barang seperti, beras, barang-barang 
sembako selain beras. MMEA, produk 
hasil tembakau, narkotika dan obat-
obatan terlarang, kayu, rotan, dan 
barang-barang ilegal lainnya,” tandas 
hari Mulya.

Sementara itu pada pembahasan 
dengan Kormabar yang disampaikan 
oleh Laksamana Pertama TNI AL 
DR. Oktavian, dijelaskan kalau 

TNI AL akan sangat mendukung 
semua upaya pemberantasan 
penyelundupan yang dijalankan oleh 
DJBC termasuk memberikan bantuan 
jika DJBC mendapat ancaman dalam 
menjalankan tugasnya.

“Kami ingin kerjasama ini dapat 
terjalin dengan baik dan saling 
mendukung, dan kami pun siap jika 
memang ada sesuatu hal yang harus 
ditangani dengan cepat di laut, 
kapal TNI akan segera mendukung 
dan kapal itu dapat juga dijadikan 
kapal bea cukai. Artinya, dalam 
melaksanakan patrol laut TNI AL akan 

mendukung bea cukai penuhnya, 
dan siap memberikan bantuan jika 
bea cukai mendapat hambatan  baik 
saat dilaut maupun di darat,” ungkap 
Koarmabar.

Akhirnya setelah melakukan rakor 
selama 2 hari penuh tersebut, acara 
rakor ditutup langsung oleh Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai, dengan 
memberikan amat dan tugas-tugas 
yang harus diemban selama sisa 
waktu tahun ini, termasuk bagaimana 
antisipasi pengawasan di tahun 
mendatang. 

(Supriyadi, Andi TS dan Yella MI)

Patroli Laut. Selain wilayah pesisir timur Sumatera, patrol laut juga akn dilaksanakan di wilayah tengah 
dan timur Indonesia.

Indonesia merupakan negara 
terbesar di Asia Tenggara dengan 
penduduk kurang lebih 250 
juta, paling banyak jumlahnya  

dibandingkan dengan negara-negara 
ASEAN lainnya dan  memiliki potensi 
ekonomi terbesar. Jumlah penduduk 
dan potensi bisnis yang besar. 
menjadi daya tarik tersendiri bagi 
para investor dari berbagai negara 
untuk menanamkan investasinya 
di Indonesia,   Tidak terkecuali 
investor asal Korea. Saat ini terdapat 
beberapa perusahaan besar asal 
Korea yang menanamkan investasi di 
Indonesia, antara lain  Samsung, LG, 
Lotte, SK Energy. Selain itu, terdapat 
pula perusahaan menengah yang 
bergerak di bidang industri tekstil 
dan alas kaki turut berkontribusi pada 

Kunjungan Duta Besar Korea ke DJBC  
“Ingin Lebih Mempererat Hubungan Bilateral 

di Bidang Kepabeanan Korea-Indonesia”

Suasana courtesy call antara Duta Besar Korea untuk Indonesia, Taiyoung Cho dengan Dirjen Bea dan 
Cukai, Heru Pambudi.
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Dirjen Bea Cukai bersama Dubes Korea.

perkembangan perekonomian dan 
penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Berbagai fasilitas dan kemudahan 
pun diberikan pemerintah Indonesia 
kepada para pengusaha/investor 
untuk menjalankan bisnisnya di 
Indonesia, tanpa mengesampingkan 
aspek pengawasan. Adapun  Fasilitas 
Kepabeanan yang diberikan oleh 
DJBC dapat dikelompokkan dalam 
dua besaran, yaitu fasilitas pelayanan 
kepabeanan dan fasilitas fiskal. 
Fasilitas pelayanan kepabeanan 
diberikan karena peran DJBC sebagai 
Trade Facilitator, sehingga DJBC 
dituntut untuk dapat memberikan 
pelayanan dan pengawasan yang lebih 
cepat, lebih baik, dan lebih murah. 
Sedangkan fasilitas fiscal dilaksanakan 
dalam melaksanakan peran sebagai 
Industrial Assistance, sebagaimana 
diamanatkan oleh UU Kepabeanan, 
terutama pada pasal 13, pasal 25, 
pasal 26, pasal 27, pasal 44, dan pasal 
115, yang tujuannya antara lain untuk 
memberikan dukungan terhadap 
kepastian investasi dan pertumbuhan 
ekonomi nasional.

Menyadari peran dan fungsi Bea 
dan Cukai sangat sangat strategis 
untuk mendukung bagi pengusaha-
pengusaha dari  negaranya dalam 
menjalankan bisnis  di Indonesia, Dubes 
Korea untuk Indonesia,  Taiyoung 
ChO dengan didampingi Customs 
Attaché pada Kedutaan Besar Korea di 
Indonesia, IM hyun-cheol melakukan 
courtesy call dengan Dirjen Bea dan 
Cukai pada tanggal 8 Oktober 2015 
pukul 9.00 wib. Bertempat di ruang 
kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 
diskusi berlangsung dalam suasana 
penuh keakraban, dimana Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai, heru Pambudi 
memimpin langsung pertemuan 
tersebut dengan didampingi 
beberapa pejabat, antara lain Direktur 
Kepabeanan Internasional, Robert 
Leonard Marbun, Plt. Direktur Teknis 
Kepabeanan, Erwin Situmorang, 
Kasubdit Kerja Sama Regional, Anita 
Iskandar, serta Kasubdit Kerja Sama 
Multilateral, Alfian Chaniago, yang 
mewakili Kasubdit Kerja Sama Bilateral 
yang saat itu sedang melakukan 
pertemuan di luar negeri.

Usai melakukan pertemuan dengan 
Dirjen Bea Cukai, WBC berkesempatan 
melaksanakan interview singkat 
dengan Dubes Korea. Pada interview 
tersebut Dubes Korea menyampaikan, 
“Bagi Pemerintah Korea, Peran DJBC 
sangat berarti dalam membangun 
hubungan bilateral antara Korea 
dengan Indonesia. Karenanya kami 
mendukung kunjungan Dirjen Bea 
dan Cukai ke Korea tahun ini untuk 
melakukan pertemuan bilateral 
dengan Commissioner Korea Customs 
Service (KCS), sebagai pimpinan 
tertinggi Administrasi Pabean Korea. 
hal ini sudah kami sampaikan kepada 
Pemerintah Korea.” 

Bagi Taiyoung ChO, kunjungan ke 
DJBC kali ini merupakan kunjungan 
pertamanya, karena itu kesempatan 
ini dimanfaatkannya untuk 
memperkenalkan  diri dan dalam upaya 
lebih memperkuat hubungan bilateral 
Indonesia dengan Korea. “Pertemuan 
ini berlangsung dalam suasana yang 
sangat bersahabat. Saya melihat dari 
dekat bagaimana DJBC membangun 
hubungan bilateral antara Indonesia 
dengan Korea.”

“Kami juga menyadari pada 
dasarnya keluar-masuknya barang 
ke dan dari suatu negara pasti akan 
melalui Administrasi Pabean,  sehingga 
peran DJBC sangat  penting dalam 
membangun hubungan bilateral 

antara Korea dengan Indonesia. Saya 
rasa pertemuan ini menjadi sarana 
untuk mengetahui bagaimana misi 
dan visi DJBC. DJBC menyampaikan 
keinginan untuk bertemu dengan 
para pengusaha Korea yang ada di 
Indonesia, dan saya akan mengatur 
waktu yang tepat untuk terlaksananya 
dialog tersebut.”  Pada kesempatan 
tersebut Dubes Korea berjanji akan 
segera menfasilitasi pertemuan antara 
para pengusaha Korea dan DJBC.

Ketika ditanya bagaimana 
kerjasama antara DJBC dengan 
Korea, beliau menjawab bahwa 
selama ini Administrasi Pabean kedua 
negara memiliki jadwal pertemuan 
rutin, dimana pertemuan tahun 
ini dilaksanakan di Korea.  sejauh 
ini atase Kepabeanan dua belah 
pihak yaitu  Korea Customs dan 
DJBC sudah melakukan pertemuan 
rutin.  “Kerjasama yang baik dapat 
ditingkatkan melalui pertemuan rutin  
kedua instansi ini, sekaligus untuk 
bisa saling mempromosikan program 
diantara kedua belah pihak. Kerjasama  
juga bisa dilakukan dengan melakukan 
pertukaran informasi atau  mengirimkan 
petugas DJBC ke Korea atau sebaliknya, 
untuk mengetahui lebih dalam tentang 
peraturan kepabeanan diantara kedua 
negara,” Taiyoung ChO mengakhiri 
wawancaranya. 

(Ariessuryantini, Rudi Andrian)
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Upaya mempemudah 
pergerakan barang terus 
ditingkat Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. 

Salah satu wujud nyata nya adalah 
dengan mengimplementasikan Carnet 
yaitu dokumen pabean yang berlaku 
internasional yang dipergunakan untuk 
pemasukan barang secara sementara 
dan dijamin oleh sistem penjaminan 
internasional atau lebih mudahnya 
adalah ‘paspor barang’. 

Pada Rapat Koordinasi dan 
Evaluasi pada tanggal 5-6 Oktober 
2015 lalu di Geudng Kalimantai lt. 5, 
Direktur Kepabeanan Internasional 
Robert Marbun menerangkan sebagai 
salah satu anggota dari Organisasi 
Kepabeanan Internasional atau World 
Customs Organization (WCO), DJBC 
memfasilitasi perdagangan dengan 
mengimplementasikan standar-
standar yang ada di WCO. “Kita coba 
mengimplentasi standar-standar 
yang sudah disepakati internasional 
dan berharap bisa mempermudah 
pergerakan barang.”

Acara pada hari pertama dihadiri 
oleh pelaku usaha, masyarakat umum, 
dan kepolisian untuk saling share 
informasi. Selain mendengarkan 
pemaparan dari bea Cukai, peserta 
juga dijelaskan mengenai ATA Carnet 
dari Kamar Dagang Indonesia (KADIN) 
dan CPD Carnet dari Ikatan Motor 
Indonesia (IMI). DJBC bekerjasama 
dengan Kamar Dagang dan Industri 
serta Ikatan Motor Indonesia sebagai 
lembaga penjamin dan penerbit Carnet 
nasional yang merupakan anggota 
lembaga penerbit Carnet internasional 
sehingga dapat dipercaya.

Salah satu standar yang Bea Cukai  
terapkan yaitu ATA/CPD Carnet yang 
merupakan implementasi dari Istambul 

Rakor dan 
Evaluasi 
atas ATA/
CPD Carnet

Convention. Dengan Peraturan 
Presiden No 89 Tahun 2014, Indonesia 
telah mensahkan (meratifikasi)
konvensi ini. Standar ini berlaku dua 
arah, dimana barang dari luar bisa 
menggunakan fasilitas ini begitupun 
barang dari dalam bisa menggunakan 
ini di luar. 

ATA CARNET  atau Admission 
Temporarire-Temporary Admission 
CARNET adalah sebagai pemberitahuan 
pabean untuk berbagai macam barang 
berdasarkan tujuan penggunaan 
barang tersebut yang sesuai dengan 
kebutuhan/kepentingan masing-
masing negara (tujuan penggunaan 
CARNET berbeda-beda di setiap 
negara dan tidak bersifat resiprokal). 
Beberapa tujuan penggunaan: Goods 
for Exhibition/Fairs , Professional 
Equipment, Commercial Samples, 
Manufacturing Operation, Educational-
Scientific-Cultural, Traveller’s Personal 
Effect-Sports Purposes, Tourist 
Publicity, Frontier Traffic, Humanitarian 
Purposes, Animals (dicetak tebal 
adalah tujuan yang disepakati untuk di 
Indonesia).  

Adapun persyaratan penggunaan 

ATA Carnet yaitu barang tidak akan 
habis pakai, barang mudah dilakukan 
identifikasi, dan tidak mengalami 
perubahan bentuk secara hakiki 
kecuali berubah sebagai akibat 
penyusutan yang wajar karena 
penggunaannya. Contoh barang yang 
bisa menggunakan ATA Carnet adalah: 
1. Contoh Komersial: 

Perhiasan,Pakaian,Jam Tangan, dll. 
2. Barang untuk Pameran seperti 

Barang Antik,lukisan, dll. 
3. Peralatan Olahraga; 

Perahu,Yacht,Raket,Bola, dll.
4. Perlengkapan Profesional: laptop, 

Kamera, Peralatan Pemancar Suara 
dan Televisi.

CPD CARNET atau Carnet de 
Passages en Douane CARNET adalah 
dokumen yang digunakan untuk 
kegiatan impor dan ekspor sementara 
kendaraan bermotor baik pribadi 
maupun komersil. sama seperti ATA 
Carnet, CPD Carnet juga dibedakan 
penggunaan barang tersebut yang 
sesuai dengan kebutuhan/kepentingan 
masing-masing negara. 

Pihak-pihak yang terkait dengan 
Carnet adalah pemegang Carnet 
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bisa ditarik kembali, mudah diperoleh, 
masa berlaku satu tahun dan multiple 
entries, dan diakui secara internasional. 
“Dengan hanya menggunakan satu 
dokumen tidak perlu bayar bea masuk 
dan pajak dalam rangka impor dan 
dokumen bisa dipakai berkali-kali 
dengan batas waktu tertentu,” ujar 
Robert.

Robert berharap akan makin banyak 
pengusaha menggunakan sistem ini. 
Diakuinya karena ini masih termasuk 
sistem baru jadi masih banyak yang 
belum mengetahui dan masih banyak 
kekurangan dalam implementasinya. 
Tetapi dengan adanya pertemuan 
tersebut bersama-sama memperbaiki 
dan terus meningkatkan. Dan tidak 
lupa mengevaluasi, “Mungkin yang 
paling terasa sekarang belum banyak 
yang menggunakan, kedepan kita bisa 
mengundang Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 
dan Kementerian Maritim agar mereka 

juga bisa mempromosikan.”
Menurut Robert, evaluasi 

dilakukan bukan hanya sekedar 
menyempurnakan aturan tetapi juga 
bagaimana implementasinya.  Dengan 
adanya kegiatan ini dan juga bisa saling 
berkoordinasi. Robert memberikan 
contoh seperti saat ada touring dari 
Jepang, dalam perjalanan touringnya 
mereka sempat diberhentikan polisi 
dan ditanyakan keperluannya. “Dari 
situ kita belajar segera setelah barang 
memasuki Indonesia, bea cukai bisa 
memberitahukan ke IMI dan IMI 
berkoordinasi dengan kepolisian.”

Tanya jawab peserta dengan 
narasumber menutup kegiatan hari 
pertama. hari kedua diisi dengan 
pemaparan perdirjen NO per 9/BC/2015 
dari Direktorat teknis kepabeaan 
dan tanya jawab dengan peserta dari 
pegawai Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. 

(Desi Prawita, Andy TS, Valti RM)
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adalah orang (dan badan hukum) 
yang menggunakan dokumen Carnet 
(ATA atau CPD) untuk melakukan 
ekspor atau impor sementara atas 
barang tertentu dengan tujuan 
tertentu. Lalu ada NIGA (National 
Issuing and Guaranteeing Association 
atau Lembaga Penerbit dan Penjamin 
Carnet Nasional) yaitu, organisasi yang 
mengelola administrasi (pendaftaran, 
penyimpanan jaminan, dan pengurusan 
klaim dari Pabean) dan penerbitan 
dokumen Carnet yang tergabung 
dalam rantai jaminan internasional 
dengan berafiliasi kepada lembaga 
penjamin internasional. Kemudian ada 
Lembaga Penjamin Internasional (ICC 
untuk ATA dan FIA-AIT untuk CPD). Dan 
Administrasi Pabean.

Beberapa keuntungan 
menggunakan Carnet adalah Easy 
exit – easy re-entry, One document – 
one application,mencakup kategori 
produk bisnis yang beragam, jaminan 

Selasa, 13 Oktober, sekitar 
pukul 15.30 WIB, bertempat di 
Loka Niyantraka Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai (DJBC) Jakarta Timur, Dirjen Bea 
Cukai heru Pambudi melangsungkan 
videoconference atau konferensi video 
jarak jauh dengan para Kepala Kantor 
Wilayah Bea Cukai di berbagai daerah. 
Di dalam ruangan, disediakan layar 
lebar untuk konferensi video dengan 
posisi tempat duduk Dirjen di tengah 
didampingi Direktur Penindakan dan 
Penyidikan (P2) harry Mulya dan 
Sekretaris DJBC Kushari Suprianto. 

Tampak pula beberapa pejabat Bea 
Cukai mendampingi Dirjen, diantaranya 
Direktur PPKC Sugeng Aprianto, Tenaga 
Pengkaji DJBC Agus Rofiudin dan Erwin 
Situmorang.  

Adapun Kepala Kanwil DJBC yang 
berdialog secara live dengan Dirjen 
adalah Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah, 
Sumatera Utara, Jawa Timur I, Makassar, 
Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) 
Tanjung Priok, Batam, dan Soekarno-
hatta. Acara tatap muka jarak jauh itu 
diselenggarakan atas dasar arahan 
Presiden kepada institusi Bea Cukai untuk 
segera menanggulangi perdagangan 

barang impor ilegal. Menurut Presiden, 
praktik perdagangan ilegal itu cukup 
menggangu iklim industri dalam negeri 
yang akhirnya dapat menghambat 
kemajuan perekonomian nasional. 
Acara ini pun diadakan demi menyikapi 
maraknya pemberitaan media massa 
tentang perdagangan barang impor 
ilegal dewasa ini.

Dalam videoconference itu, Dirjen 
memberikan beberapa arahan kepada 
jajarannya. Pertama, tentang penguatan 
patroli laut di pesisir timur Sumatera 
untuk mencegah penyelundupan 
fisik. Kedua, penelitian dokumen yang 
menyeluruh atas importasi barang 
khususnya tekstil dan produk tekstil 
(TPT). Ketiga, melakukan penelitian 
ulang atas tarif dan nilai barang 
impor. Keempat, mengirimkan tim 
gabungan yang meliputi Puski dan P2 
untuk memastikan seluruh prosedur 
kepabeanan terpenuhi. Pada akhir 
dialog, masing-masing Kepala Kanwil 
dan KPU diminta untuk melaporkan 
tindak lanjut yang telah dilaksanakan 
dalam rangka mengatasi praktik 
perdagangan illegal di masing-masing 
wilayahnya. 

(Supomo/Andy Tria Saputra)

Dirjen dan Para Kakanwil 
Bea Cukai Gelar Videoconference
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Pada tanggal 9-11 September 
2015 bertempat di Pusdiklat 
Bea dan Cukai Jakarta, telah 
diselenggarakan Counter 

Proliferation Workshop oleh Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 
dan Australian Border Force (ABF) 
yang merupakan tindak lanjut 
dari salah satu hasil kesepakatan 
pertemuan bilateral the 14thCustoms to 
Customs Talkantara DJBC dan ACBPS 
tanggal 27-28 Oktober 2014 di Bangka.

Pelaksanaan Counter Proliferation 
Workshop ini merupakan rangkaian 
dari kegiatan kerjasama antara DJBC 

Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai (DJBC) kembali 
menjadi tuan rumah dalam 
perhelatan internasional 

the 19th Customs Procedures and 
Trade Facilitation Working Group 
(19th CPTFWG Meeting). Acara 
yang dibuka Direktur Kepabeanan 
Internasional Robert Leonard 
Marbun dan Kepala Kantor Wilayah 
DJBC Bali, NTB, dan NTT Syarif 
hidayat tersebut diselenggarakan 
pada 30 September-2 Oktober 2015 
di Ramada Bintang Bali Resort di 
Kuta Bali.

dan ABF yang dimaksudkan selain 
sebagai sarana pertukaran informasi, 
juga untuk mengidentifikasi adanya 
kemungkinan peluang kerjasama 
antara DJBC dan ABF terkait Counter 
Proliferation, sharing pengalaman 
dalam hal pengelolaan barang-barang 
strategis di perbatasan, serta sebagai 
sarana untuk memperkenalkan 
kepada DJBC tentang pendekatan 
yang dilakukan dan kemampuan 
Australia dalam mendeteksi, 
mengintervensi dan menyelidiki 
pergerakan barang, termasuk 
teknologi terkait senjata pemusnah 

CPTFWG adalah kelompok 
kerja yang dihadiri oleh delegasi 
sepuluh negara ASEAN dan 
perwakilan Sekretariat ASEAN 
dengan pembahasan mengenai 
prosedur kepabeanan dan 
fasilitasi perdagangan di ASEAN. 
Intinya, pertemuan ini membahas 
tujuh Strategic Plan of Customs 
Development (SPCD), yakni Customs 
Tariff Classification, Customs 
Valuation, Origin Determination of 
Goods and Commodities, Customs 
Clearance, Customs Transit, 
Partnership with Business and the 

Counter Proliferation Workshop

Memperkuat Fasilitas 
Perdagangan di Asean

masal ilegal dari narasumber ABF.
Dibuka oleh Kasubdit Kerjasama 

Bilateral, Direktorat Kepabeanan 
Internasional, Counter Proliferation 
Workshop diikuti oleh 25 (dua puluh 
lima) orang pejabat/pegawai. Kegiatan 
dilaksanakan dalam bentuk presentasi 
oleh narasumber, sharing information, 
diskusi dan beberapa contoh studi 
kasus, serta evaluasi tertulis yang 
diakhiri dengan pelaksanaan desktop 
exercise (transit/transhipment). Materi 
yang dibahas terdiri dari An Overview 
to the Australian Border Force; SE 
Asia; Strategis Trade Control (STS); 
The Role Of Customs Administration in 
STC; Australia’s to Approach Counter 
Proliferation, The Role os ABF; The 
Australian Legal Framework; Border 
Targeting; Indonesia’s Approach to 
Export Control, The Role of DGCE; WCO 
Operation Cosmo; STC Assistance.

Kegiatan tersebut diharapkan 
dapat menambah kemampuan dan 
pengetahuan pejabat/pegawai DJBC 
dalam mengawasi pergerakan barang-
barang strategis di perbatasan, 
termasuk telnologi terkait senjata 
pemusnahan masa ilegal. 

(Dit. Kepabeanan Internasional)

Trading Community, dan Authorized 
Economic Operator Programmes. 
Pertemuan ini juga membahas arah 
kebijakan Pabean Asean dalam kurun 
waktu sepuluh tahun, 2016 hingga 
2025. Selain itu dibahas pula pekerjaan 
rumah Pabean Asean dalam rangka 
memenuhi pembentukan Masyarakat 
Ekonomi Asean (AEC scrorecard).

Pertemuan ini merupakan 
pertemuan internasional yang sudah 
menjadi komitmen Indonesia di 
ASEAN, sebagaimana yang ditegaskan 
di dalam pertemuan Direktur Jenderal 
Bea Cukai ASEAN ke-24 pada 20 
hingga 22 Mei 2015 lalu di Bandar 
Seri Begawan Brunei Darussalam, 
serta dalam pertemuan CPTFWG 
ke-18 di bulan April 2015 di Singapura. 
Diharapkan dengan terselenggaranya 
acara ini, Indonesia dapat 
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mengoptimalkan perannya mengenai 
strategi pengembangan kepabeanan 
di kawasan ASEAN.

Meeting tiga hari yang dipimpin 
Assistant Director General Singapore 
Customs Mr. Lim Tekk Leong, 
tersebut dihadiri perwakilan lengkap 
dari sepuluh negara anggota serta 
perwakilan Sekretariat Asean. 
Delegasi Indonesia dipimpin Kasubdit 
Kerjasama Regional, Direktorat 
Kepabeanan Internasional, dengan 
anggota delegasi dari Direktorat 
Teknis Kepabeanan, dan Direktorat 
Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Delegasi Brunei Darussalam, senior 
superintendent of customs Mrs Kahairul 
Bariah Ahmad, mengungkapkan makna 
penting pertemuan ini. Menurutnya, 
Brunei adalah salah satu negara yang 
masih memiliki masalah dengan bidang 
fasilitas kepabeanannya. Untuk itu 
dirinya memandang perlu kerjasama, 
sekaligus belajar dengan mitra kerja 
terutama customs di kawasan Asean. 
Kahairul mengakui pemerintah dan 
sistem politik negaranya cukup stabil, 
namun masih terdapat tantangan 
dalam mencari tenaga kerja yang 
terlatih. Ekonomi Brunei Darussalam 
yang bertumpu pada sektor minyak 
bumi dan gas dengan pendapatan 
nasional yang termasuk tinggi di dunia 
membutuhkan jaminan kepastian bagi 
sektor industri.

Kemitraan dengan Komunitas Bisnis
hasil dari pertemuan ini yang 

menyangkut kebijakan adalah 

menyoroti Asean Economic Minister 
yang telah meminta para Dirjen 
Bea Cukai Asean untuk dapat 
memformulasikan kebijakan integrasi 
pabean pada 2016-2025. Pertemuan 
Asean ini mencatat bahwa selama 
ini SPCD direviu dan diformulasikan 
setiap lima tahun mengingat 
perkembangan lingkungan Bea 
Cukai sangat cepat berubah. Forum 
ini pun meminta agar administrasi 
pabean negara anggota Asean 
untuk memberikan masukan dalam 
merumuskan kebijakan agar dapat 
diadopsi pada pertemuan para Dirjen 
di 2016, terutama dari negara yang 
menjadi country coordinator.

Kemudian pertemuan ini 
membahas mengenai penyelesaian 
Asean Harmonized Tariff 
Nomenclatures (AhTN). Sebagai 
tindak lanjut, pertemuan AhTN 2017 
ke-8 akan dilaksanakan pada 2-8 
November mendatang. Pembahasan 
AhTN yang sedianya direncanakan 
dapat diselesaikan dalam delapan 
putaran, akan ditambahkan satu 
pertemuan lagi pada 2016 mengingat 
alotnya pembahasan. Indonesia, 
Thailand, dan Vietnam memasukkan 
paling banyak usulan dalam AhTN 
2017. Versi AhTN 2017 nantinya akan 
didistribusikan kepada unit lain di 
Asean guna keperluan transposisi 
dalam rangka tariff reduction schedule. 
AhTN juga akan digunakan untuk 
mengidentifikasi barang larangan dan 
pembatasan dalam Asean Customs 
Transit System (ACTS).

Sebagai country coordinator 
dalam bidang nilai pabean di Asean, 
Indonesia telah menyampaikan 
beberapa konsep antara lain 
compendium on valuation advice, 
best practices guide for Asean on 
advance ruling on customs valuation, 
dan outline modul pelatihan nilai 
pabean. Dengan diterimanya konsep 
dari Indonesia oleh negara anggota 
Asean, maka hal yang menjadi 
pekerjaan rumah bagi administrasi 
pabean Asean dalam AEC scorecard 
yang sebelumnya berwarna merah, 
diubah menjadi hijau. Dokumen 
tersebut selanjutnya akan menjadi 
living document.

Kemudian, yang tak kalah 
pentingnya adalah adanya 
kesepakatan bahwa sektor swasta 
setiap tahunnya diberikan kesempatan 
untuk melakukan konsultasi dengan 
para Direktur Jenderal Bea Cukai 
di Asean. Selama ini terdapat dua 
organisasi yang secara rutin meminta 
pertemuan dengan para Dirjen itu, 
yakni US Asean Business Council 
(USABC) dan Conference of Asia Pacific 
Express Courriers (CAPEC). Guna 
dapat menyampaikan kepentingan 
sektor swasta di Indonesia dalam 
memanfaatkan forum regional 
tersebut, Indonesia telah meminta 
penjelasan lebih lanjut mengenai 
mekanisme bagi sektor swasta atau 
asosiasi bisnis agar dapat melakukan 
pertemuan konsultasi dengan para 
Dirjen Bea Cukai Asean. 

(Supomo/Abdur Razaq Aghni)
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Dengan moto tersebut 
Bambang selalu ingin 
memberikan arti dan 
kesan dimanapun 
keberadaannya. Baik itu 

lingkungan pekerjaannya, lingkungan 
tempat tinggalnya, bahkan terutama 
bagi keluarganya. Bermotokan hal itu 
juga memacu Bambang untuk lebih 
giat dalam bekerja dan berkativitas. 

Selama 35 tahun bertugas menjadi 
pegawai, pria bernama lengkap 
Bambang Suhari ini sudah mengalami 
beberapa kali pindah daerah tugas. 
Penempatan pertama di Kantor Bea 
Cukai Mataram, Nusa Tenggara Barat 
tahun 1980 selama 9 tahun.  Setahun 
kemudian Bambang mengikuti 
pendidikan fungsional I sebelum ia 
ditempatkan di Kantor Bea Cukai 
Tanjung Priok, Jakarta tahun 1990. Di 
tahun 1993 Bambang dipindahkan ke 
Kantor Bea Cukai Bitung, Sulawesi, 
selama 4 tahun. Bambang juga 
sempat bertugas di Purwakarta, 
Ujung Pandang dan Kudus sebelum 
ia dipindahkan ke Pusat menjadi 
Kasubbag Pengadaan pada tahun 
2006. Dari pusat lalu dipindahtugaskan 
ke Kantor Bea Cukai bekasi selama 
1,5 tahun dan kembali ke Purwakarta 
tahun 2009. 

Tidak bisa diam, jika harus 
menggambarkan pria kelahiran 7 April 
1960 ini sebelum ia sempat jatuh sakit 
dan mengharusnya melakukan operasi 
besar. Semangatnya saat berbicara dan 
ekspresi segar wajah Bambang tidak 

menunjukkan bahwa pria ini pernah 
mengalami dua kali operasi besar 
dalam hidupnya. Operasi pertama ia 
alami saat ia terkena serangan jantung 
dan dokter menyarankan untuk 
melakukan operasi bypass jantung. 

Ternyata setelah operasi, serangan 
masih Bambang alami padahal dokter 
menyatakan dirinya sehat. Dan setelah 
dilakukan pengecekan mendalam 
saat Bambang terkena serangan yang 
ketiga, ditemukan semacam bisul pada 
selaput otaknya sehingga ia harus 
melakukan operasi lagi. Operasinya 
yang kedua ini, cangkang kepala 
Bambang dibor untuk memasukkan 
mata gergajinya. 

Bambang merasa tidak pernah ada 
keluhan sakit yang berarti. hanya saja 
sebelum terkena serangan pertama 
saat ia berlatih voli di kantor bersama 
rekan-rekan untuk pertandingan 
persahabatan dengan Direktorat 
Jenderal Anggaran, 
saat Bambang 
ingin melakukan 
smash tangannya 
sepeti tidak 
bisa digerakkan 
tetapi saat 
biasa tidak ada 
masaalah untuk 
menggerakkan 

tangannya. Berpikir ia hanya kecapean 
dan Bambang tidak terlalu memikirkan. 
Tetapi suatu saat sepulang dari kantor 
dimana saat itu ia bertugas di Kantor 
Bea Cukai Purwakarta dan bolak 
balik Jakarta-Purwakarta, sesaat 
setelah mandi tiba-tiba tubuhnya 
merasa lemas, berkeringat banyak 
dan keringatnya besar sebesar bulir 
jagung. Langsung oleh keluarganya 
Bambang dibawa ke RS Mitra Keluarga 
Jatinegara, karena sudah hampir 
tengah malam dokter spesialisnya 
tidak ada hanya diperiksa oleh dokter 
jaga. Dan setelah diperiksa dan 
diberikan obat, Bambang sekeluarga 
memutuskan untuk kembali ke rumah. 
Keesokannya dari hasil rembukan 
keluarga, Bambang diantarkan ke 
RS harapan Kita yang memang 
merupakan rumah sakit khusus 
jantung.  Disitu ia diberitahukan bahwa 
sudah ada 5 titik penyumbatan di 
jantungnya tidak bisa hanya dipasang 
ring harus dilakukan bypass jantung, 

tidak akan efektif nantinya.
Kaget, itulah yang dirasa 

Bambang awal pertama kali 
dokter memberitahunya karena 

ia merasa sehat-sehat saja. 
hasil pemeriksaan ternyata 
tipikal darah Bambang cepat 
membeku. Saat aktif tidak 

ada masalah tetapi saat 
kurang aktif jd cepat 

membeku. 

“Selagi Kita Bisa Berbuat Hendaknya 
Punya Arti Bagi Orang Lain”
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Perasaan sempat takut hinggap di 
diri Bambang saat diharuskan untuk 
melakukan operasi tetapi ia diyakinkan 
oleh dokter dan dukungan dari Kepala 
Kantornya, saat itu Kepala Kantor 
Purwakarta adalah Lupi hartono. “Ini 
seperti saaat kita pertama kali mau 
naik pesawat, timbul rasa cemas sesaat 
pesawat akan take off tapi setelah 
dijalani kita rileks,” kata Lupi. 

“Alhamdulillah operasi sukses tidak 
terasa tetapi setelah operasinya itu 
terasa sakit di bekas operasi. 3 bulan 
setelah operasi itu masih terasa sakit 
apalagi saat batuk. 1-2 bulan sangat 
terasa sakitnya dan cenderung untuk 
selalu batuk. Baru setelah 3 bulan mulai 
kembali normal.” 

Saat bertugas di kantor Jakarta, 
Bambang terkena serangan ketiga, 
dari situ dokter merasa heran padahal 
kondisi Bambang sehat dan tidak ada 
keluhan. Kemudian dokter melakukan 
CT Scan ternyata di selaput otak 
Bambang ada bisul dan diketahui 
saat periksa di RS Siloam Semanggi. 
Dokter curiga setelah terkena serangan 
diberikan obat 1-2 hari istirahat 

langsung sembuh bahkan 
sehat-sehat saja. 

Bambang lalu 
disarankan melakukan 
operasi dengan 
menggunakan metode 
yang sudah dikembangkan 
di jerman tetapi masih 
terbilang sangat baru di 
Indonesia. “Karena dokter 
menganggap saya cukup 
kuat dan fit sehingga 
saya hanya dibius lokal. 
Sebelumnya saya diminta 
untuk meminum cairan 
berwarna dan saya tidak 
boleh terkena cahaya 
sama sekali. Jadi cairan itu 
akan bersinar saat kepala 
dibuka dan menunjukkan 
sel-sel bisulnya. Walaupun 
sudah dibius lokal masih 
ada terasa sakit dan perih 
saat kulit kepala dibuka 
dan saat mulai dilakukan 
pembersihan bisulnya 
dan jika saat itu saya tidak 

kuat dengan sakitnya dokter sudah 
menyiapkan saya akan langsung dibius 
total.”

Paska operasi, Bambang sempat 
tidak bisa bicara dan ada memorinya 
yang hilang. “Terkadang saya seperti 
ada yang lupa seperti saat saya ingin 
meminta sendok kepada istri saya saat 
makan ‘Mah mo minta..  saya lupa 
bagaimana menyebutkan sendok,” 
ujarnya sambil tersenyum. Tetapi hal 
tersebut berangsur-angsur hilang 
walaupun sampai saat ini untuk 
koordinasi masih belum pulih seperti 
sedia kala. 

Terbiasa aktif lalu tidak bisa 
beraktifitas seperti dahulu membuat 
Bambang sempat merasa frustasi. 
Terutama bicara mengenai karir yang 
tadinya suka berbicara di forum aktif 
kegiatan dimana-mana, sekarang tidak 
bisa dilakukan lagi. 

Dengan sakitnya Bambang 
mengambil hikmah dan lebih 
mensyukuri hidup walaupun sudah 
tidak bisa beraktifitas seperti dulu.  
“Ujian itu kan untuk mengukur kadar 
keimanan kita. Saat itu saya sibuk 
banget apalagi sedang percepatan 

Sisi Pegawai

reformasi birokrasi.”
Untuk memotivasi diri, Bambang 

bersyukur memiliki keluarga 
dan teman-teman yang selalu 
mendukungnya. Orang-orang yang 
melihat ia paska operasi dan melihat 
dirinya sekarang akan merasa heran 
tidak percaya bahwa ia sekarang sudah 
bisa berjalan dan beraktivitas hampir 
normal karena Bambang sempat tidak 
bisa bangun dari tempat tidur apalagi 
melakukan aktifitas.

Dengan dukungan dan motivasi 
keluarga dan teman-teman itu ia 
menjadi lebih semangat untuk bisa 
pulih. Bambang bersyukur hal itu 
pelan-pelan terjadi, dengan terus 
berlatih dan kontrol ke dokter secara 
rutin seakarang sudah dinyatakan 
baik. 

 Dipindah ke Lampung, Bambang 
seperti balik ke kampung  halaman, 
walaupun bukan orang asli Lampung 
ia lahir dan saat kecil tumbuh di sana. 
Apalagi karena sakit ini, istri juga ikut 
menemani bertugas di Lampung. 
Bambang dipercaya menjadi Kepala 
Seksi Palayanan Kepabeanan dan 
Cukai di Kantor Bea Cukai Lampung. 
Selain menjalani tugasnya dengan 
baik dan sungguh-sungguh, ia juga 
terus menjaga kesehatan dengan 
olahraga dan jaga makan. “Saya sudah 
masuk usia 56 tahun. kalau tidak ada 
perpanjangan 2 tahun april besok saya 
harusnya pensiun. Karena saya lahir 
di Lampung jadi ingin pensiun di sini. 
Bersyukur sama yang Maha Kuasa 
mendapatkan mutasi di awal tahun 
ini ke sini, saya senang sekali. Semoga 
sampai pensiun saya bisa disini tetapi 
jika memang harus diminta untuk 
berpindah lagi ya saya jalani.”

Sebagai manusia biasa, memiliki 
harapan terhadap institusi tentu ada 
dan ingin dihargai terhadap karirnya 
walaupun begitu  Bambang sadar 
masih banyak kelemahan ditambah 
ia sakit. perasaan kecewa ada tapi 
Bambang tidak menyalahkan siapa-
siapa. 

“Terus memanjatkan syukur dan 
latihan di rumah dengan treadmill, saya 
masih bermimpi suatu saat nanti bisa 
berlari lagi,” tutup Bambang. 

(Desi Prawita/Ariessuryantini)
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BC Tipe B Batam melakukan 5 (lima) 
kali penindakan terkait Barang Kena 
Cukai. Tercatat satu kasus terjadi di 
Pelabuhan Beton Sekupang; 2 kasus 
terjadi di Pelabuhan Batu Ampar; satu 
kasus terjadi di Pelabuhan Telaga 
Punggur; dan satu kasus terjadi di 
Pelabuhan Macobar.

Adapun jenis Barang Kena Cukai 
yang berhasil ditegah selama Bulan 
Agustus 2015 yaitu:

4 pallet rokok; 8 karton rokok 
khusus kawasan bebas; 3 koli MMEA 
dan 7 koli rokok; 48 koli MMEA dan 
rokok khusus kawasan bebas

Pengawasan Pembawaan Uang Tunai
Selama Bulan Agustus 2015, KPU 

BC Tipe B Batam melakukan 1 kali 
penindakan terkait Pembawaan Uang 
Tunai. Tercatat kasus tersebut terjadi 
di Pelabuhan Ferry Internasional 
harbour Bay. Adapun jenis 
Pembawaan Uang Tunai yang berhasil 
ditegah selama Bulan Agustus 2015 
yaitu:

210 lembar pecahan SGD 50 total 
SGD 10.500 yang setara dengan Rp 
102.562.950,00

Berdasarkan Peraturan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai nomor: 
PER-01/BC/2005 tentang Tatalaksana 
Pengeluaran dan Pemasukan 
Uang Tunai bahwa setiap orang 
yang membawa uang tunai rupiah 

Selama Bulan Agustus 2015, 
Kantor Pelayanan Utama 
Bea dan Cukai Tipe B Batam 
(KPU BC) Tipe B Batam 

telah melakukan 20 (dua puluh) kali 
penindakan di bidang Kepabeanan dan 
Cukai. Dari jumlah tersebut, jumlah 
penindakan yang di proses lebih 
lanjut sebagai Barang Dikuasai Negara 
(BDN) sebanyak 2 (dua) kasus dan 7 
(tujuh) kasus Narkotika, Psikotropika 
dan Prekursor (NPP) yang kemudian 
dilimpahkan kepada instansi terkait.

Pengawasan Narkotika, Psikotropika 
dan Prekursor (NPP)

Selama Bulan Agustus 2015, KPU 
BC Tipe B Batam melakukan 7 (tujuh) 
kali penindakan terkait Narkotika, 
Psikotropika dan Prekursor (NPP). 
Seluruh kasus terjadi di Terminal Ferry 
Internasional Batam Center dengan 
tujuan akhir adalah Batam.

Adapun jenis NPP yang berhasil 
ditegah selama Bulan Agustus 2015 
yaitu Metamphetamine (Shabu) 
sebanyak 1671 gram. Keseluruhan 
kasus NPP telah diserahterimakan 
kepada pihak terkait yaitu Kepolisian 
Daerah Kepulauan Riau dan BNN 
Provinsi Kepulauan Riau untuk 
ditindaklanjuti.

Pengawasan Barang Kena Cukai
Selama Bulan Agustus 2015, KPU 

LAPORAN PENINDAKAN DAN 
PENYIDIKAN AGUSTUS 2015

sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) atau lebih, atau mata 
uang asing yang nilainya setara 
dengan itu, keluar dari Daerah 
Pabean Wajib memberikan laporan 
kepada Pejabat Bea dan Cukai 
dengan menggunakan formulir BC 
3.2 atau PEB (BC 3.0) jika diekspor 
sebagai barang kargo atau melalui 
Perusahaan Jasa Titipan (PJT).

Pengawasan Lainya
Selama Bulan Agustus 2015, 

KPU BC Tipe B Batam melakukan 
5 (lima) kali penindakan yaitu satu 
kasus pelanggaran pengeluaran 
barang asal kawasan bebas batam 
ke TLDDP tanpa dilengkapi dokumen 
kepabeanan, 3 (tiga) kasus pemuatan 
Jumlah/jenis barang tidak sesuai 
dengan pemberitahuannya dan 
ketentuan larangan dan pembatasan 
belum dipenuhi dan 1 kasus 
mengeluarkan barang larangan 
pembatasan asal Kawasan Bebas 
Batam ke TLDDP tanpa dilengkapi 
dokumen pabean.

Lokasi kejadian 3 Kasus terjadi di 
Pelabuhan Batu Ampar; satu Kasus 
terjadi di Perairan selat kain. Adapun 
barang bukti yang berhasil di tegah 
selama Bulan Agustus 2015 yaitu: 4 
kontainer scrap plastic, plastic bekas 
gilingan, alkes, dan 2 unit mesin 
temple AETX. (*)

Seputar Bea Cukai
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Senin 14 September 2015, 
KPPBC Tipe Madya Pabean 
Juanda melaksanakan Press 
Conference Penindakan di 

Bidang Kepabeanan periode Januari-
Agustus 2015. Press Conference yang 
dilaksanakan di Aula KPPBC Tipe 
Madya Pabean Juanda ini merupakan 
bukti komitmen Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai khususnya KPPBC 
Tipe Madya Pabean Juanda yang 
tugas fungsinya sebagai community 
protector dalam melindungi 
masyarakat dari pemasukan 
barang-barang larangan dan/atau 
pembatasan. 

Pada Press Conference ini 
juga dihadiri oleh perwakilan 
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, 
Badan Narkotika Nasional Provinsi 
(BNNP) Jawa Timur, Direktorat 
Reserse Narkoba Polda Jatim, 
Lanudal Juanda serta wakil dari 
Kantor Pos Lalu Bea MPC Juanda. 
Selanjutnya Kepala Kantor KPPBC 
Tipe Madya Pabean Juada, Iwan 
hermawan, menyampaikan hasil 
penindakan barang larangan dan/atau 
pembatasan selama periode Januari-
Agustus 2015 yang masuk melalui 

Terminal II dan Terminal Cargo Bandara 
Internasional Juanda serta Kantor Pos 
Lalu Bea Juanda. Barang larangan dan/
atau pembatasan tersebut terdiri dari 
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor 
(NPP), barang-barang pornografi, obat 
/ kosmetik, produk alat kesehatan, Soft 
Gun serta bagiannya dan senjata tajam.

Selama periode Januari-Agustus 
2015 hasil penindakan KPPBC 
Tipe Madya Pabean Juanda untuk 
Narkotika, Psikotropika dan Prekursor 
(NPP) yang ditegah sebanyak 3 kali. 
Produk pornografi sebanyak 29 kali, 
obat/kosmetik sebanyak 63 kali, alat 
kesehatan sebanyak 23 kali dan Soft 
Gun serta bagiannya dan Senjata Tajam 
sebanyak 8 kali. 

Tindak lanjut terhadap Barang hasil 
Penindakan berupa Obat / Kosmetik, 
Produk Alat Kesehatan, Soft Gun serta 
bagiannya dan Senjata Tajam adalah 
dengan pemenuhan izin dari instansi 
terkait atau pengiriman kembali ke 
Negara asal (reekspor) atau ditetapkan 
sebagai Barang Dikuasai Negara.

Keberhasilan penindakan yang 
dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya 
Pabean Juanda ini karena adanya 
sinergi dan koordinasi yang baik 
dengan Badan Narkotika Nasional 
Provinsi (BNNP) Jawa Timur, Direktorat 
Reserse Narkoba Polda Jatim, Kantor 
Pos Lalu Bea MPC Juanda serta instansi 
terkait lainnya.

(PLI KPPBC TMP JUANDA)

PRESS CONFERENCE 
PENINDAKAN DI BIDANG KEPABEANAN
KPPBC TIPE MADYA PABEAN JUANDA

Seputar Bea Cukai

Bea Cukai dan BNN Gagalkan 
Penyelundupan 270 Kilogram Sabu

Badan Narkotika Nasional 
(BNN) bekerjasama dengan 
Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai DJBC) Kementerian 

Keuangan menggagalkan proses 
penyelundupan narkoba jenis sabu 
di Medan, Sumatra Utara. Dalam 
operasi tersebut, total sabu yang 
berhasil diamankan berjumlah 270,227 
kilogram. Menteri Keuangan Bambang 
Brodjonegoro mengungkapkan 
bahwa informasi awal adanya 
penyelundupan narkoba diberikan oleh 

para penyidik dari BNN. Kerjasama 
ini, menurut Bambang, sebagai 
bagian dari tugas Ditjen Bea Cukai 
untuk melindungi masyarakat dari 
bahaya narkoba. Bambang berharap 
kerjasama ini bisa terus ditingkatkan 
hingga pemberantasan narkoba bisa 
dilakukan maksimal. 

“Sinergi baik BNN yang bertugas 
(melakukan) pencegahan narkoba 
dan berhasil melakukan tangkapan. 
Buat Bea Cukai ini tangkapan 
terbesar, prestasi luar biasa Bea 

Cukai bisa mencegah narkoba,” ucap 
Bambang.

Penindakan terhadap 
penyelundupan tersebut dilakukan 
pada Selasa (14/10) pekan lalu. 
“Pada 14 Oktober kami mendapat 
informasi akan adanya pengiriman 
dari Pelabuhan Dumai,” kata Bambang 
saat menggelar jumpa pers di gedung 
BNN Jalan MT haryono Jakarta Timur, 
Selasa (20/10). Saat itu, tim gabungan 
tak langsung melakukan penindakan 
melainkan membuntuti terlebih 
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DJBC Musnahkan Jutaan Batang rokok 
dan Ribuan Botol MMEA Ilegal

dahulu para pelaku. Saat membuntuti 
ternyata para pelaku yang berjumlah 
dua orang membawa barang haram 
tersebut ke Medan.

Kepala BNN Komisaris Jenderal 
Budi Waseso mengungkapkan 
setibanya di Medan, tepatnya di 
Jalan Yos Sudarso, tim gabungan pun 
langsung menangkap dua pelaku 
tersebut. “Setelah ditimbang, seluruh 
barang bukti memiliki berat 270,227 
kilogram,” kata Budi. Terkait dengan 
modus penyelundupan, Bambang 
Brojonegoro menjelaskan bahwa sabu 

tersebut dikemas dalam plastik yang 
setelahnya disamarkan dengan cara 
dimasukkan ke dalam filter dan tangki 
air.

Saat diperiksa, sabu yang 
disimpan di filter air masih berbentuk 
bongkahan kecil seperti kristal. 
Dan setelah dilakukan tes ternyata 
kristal tersebut positif mengandung 
psikotropika. “Sekarang kasus ini 
telah kami limpahkan ke BNN,” ujar 
Bambang. Dua tersangka yang telah 
diamankan adalah JS yang berperan 
sebagai kurir, serta LN yang disebut 

merupakan pengendali dari JS. 
Barang yang LN dan JS bawa 

merupakan kiriman dari China, yang 
masuk ke Dumai setelah melalui 
Malaysia terlebih dahulu. Atas 
perbuatannya menyelundupkan 
narkoba, LN dan JS dikenakan Pasal 
114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) jo 
Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
dengan ancaman hukuman maksimal 
adalah pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup. 

(Supomo, Andy Tria Saputra)

Untuk lebih menertibkan 
peredaran rokok dan 
minuman mengandung 
etil alkohol (MMEA) ilegal, 

jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
(DJBC) Jakarta, melakukan  operasi 
besar-besaran yang melibatkan 
semua jajaran Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 
yang ada di bawahnya, dan didukung 

sepenuhnya oleh Kantor Pusat DJBC.
Dari hasil operasi besar-besaran 

selama dua bulan terakhir ini, akhirnya 
ribuan MMEA termasuk bahan baku 
pembuat minuman atau Etil Alkohol 
(EA), serta jutaan batang rokok 
ilegal berhasil ditegah dari seluruh 
wilayah Jakarta. Upaya penindakan 
yang dilakukan dengan berkoordinasi 
bersama intsansi Kepolisian dan 
badan Narkotika Nasional (BNN) 

ini, membuahkan hasil yang cukup 
signifikan untuk menertibkan 
peredaran barang kena cukai secara 
ilegal.

“Jadi ini merupakan instruksi 
Presiden dan kami tindaklanjuti 
dengan melakukan operasi besar-
besaran, hasilnya ditegah sebanyak 
2 juta barang rokok dengan potensi 
kerugian Negara mencapai Sembilan 
ratus juta rupiah. Lalu kami menegah 

Dimusnahkan. Dengan cara digiling dan dibakar, jutaan batang rokok dan ribuan botol MMEA ilegal dimusnahkan di halaman KP DJBC.
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MMEA sebanyak 12.967 botol yang 
terdiri dari 5.767 MMEA impor 
dengan potensi kerugian mencapai 
Rp 4.645.962.646, dan MMEA local 
sebanyak 7200 botol dengan potensi 
kerugian mencapai Rp 99.400.000,” 
ungkap Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai, Heru Pambudi.

Lebih lanjut Dirjen mengatakan, 
selain itu dari operasi besar-besaran 
ini juga berhasil ditegah 57 drum 
EA  (11.400liter) dengan potensi 
kerugian mencapai Rp 228.000.000.” 
Satu hal yang penting disini adalah, 
dalam penegahan ini kami banyak 
mendapatkan MMEA palsu yang 
didapat dari beberapa pabrik tanpa 
memperhatikan takaran atau 
komposisi dari bahan bakunya. 
Sehingga selain mengamankan barang 
ilegal kami juga melindungi konsumen 
dari peredaran barang palsu,” tutur 
Dirjen.

Adapun mekanisme operasi 
besar-besaran yang dilakukan kali ini, 
Dirjen mengatakan kalau operasi kali 

ini dipimpin langsung oleh Kepala 
Kanwil DJBC Jakarta, Oza Olavia, 
yang dibackup secara penuh oleh KP 
DJBC dan telah berkoordinasi dengan 
berbagai instansi seperti kepolisian, 
BNN, TNI, Pemda DKI dan Kejaksaan.

“Kali ini Kanwil DJBC Jakarta 
melakukan fungsi sebagai community 
protection dimana kami menegah 
barang-barang ilegal baik yang 
beredar maupun yang akan masuk 
ke Jakarta. Operasi ini kami lakukan 
selama dua bulan dan dari hasil 
ini kami mengamankan dua orang, 
dan satu buah pabrik kini tengah 
dilakukan penyelidikan oleh pihak 
Kejaksaan Tinggi. Selain itu kami juga 
berhasil menegah pabrik minuma 
keras yang tidak memiliki NPPBKC,” 
tutur Oza.

Masih menurutnya, selain tegahan 
ini, jajaran Kanwil Jakarta juga telah 
berhasil menegah 6 kasus pemasukan 
narkotika dan psikotropika yang 
dilakukan dengan modus baru, yaitu 
dimasukan ke dalam barang kiriman 

melalui Kantor Pos dan Perusahaan 
Jasa Titipan (PJT).

Setelah melakukan proses 
penyelidikan dan penyidikan, akhirnya 
barang tegahan yang cukup banyak 
tersebut dapat dikuasai oleh negara 
dan, pada 6 Oktober 2015 bertempat 
di halaman parkir KP DJBC seluruh 
barang tersebut dimusnahkan dengan 
cara digiling dan dibakar.

Acara pemusnahan yang dipimpin 
langsung oleh Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai, juga disaksikan 
oleh beberapa instansi, antara lain 
Kepolisian, BNN, Kejaksaan Agung, 
dan perwakilan dari Kementerian 
Keuangan termasuk beberapa 
pejabat eselon II, III dan IV KP DJBC. 
Saat penusnahan dilakukan, kepada 
wartawan Dirjen mengatakan kalau 
kegiatan operasi barang kena cukai 
ini merupakan tindaklanjut dari 
instuksi Presiden kepada Kementerian 
Keuangan khususnya DJBC dan tidak 
akan berhenti sampai disini saja. 

(Supriyadi)

Seputar Bea Cukai

GABUNGAN IMPORTIR NASIONAL 
SELURUH INDONESIA (GINSI)

Rabu, 16 September 2015 KPPBC 
TMP Tanjung Perak berkesempatan 
menerima kunjungan lapangan dari 
Gabungan Importir Nasional Indonesia 
(GINSI). Acara yang dibuka dengan 
sambutan dari Kepala Seksi Pelayanan 
Kepabeanan dan Cukai VII selaku 
Plh Kepala Kantor, Bagus Sulistijono 
ini merupakan wujud keterbukaan 
pelayanan KPPBC TMP Tanjung Perak 
dalam menjaga hubungan kerjasama 
dan komunikasi guna memberikan 
informasi kepada stakeholder. 
Kunjungan kali ini dihadiri oleh 21 
peserta dari beberapa aggota GINSI 
dan perusahaan yang tergabung di 
dalamnya. 

Materi yang disampaikan oleh 
Bagus Sulistijono ialah mengenai 
profil DJBC dan struktur organisasi 
kepabeanan, serta sistem pembayaran 
MPN-G2. Ketika sesi tanya jawab 
digelar, berbagai pertanyaan diajukan 

oleh para peserta termasuk salah 
satunya adalah peran bea cukai dalam 
menanggapi proses kinerja Pengusaha 
Pengurusan Jasa Kepabeanan 
(PPJK) dalam menjalankan tugasnya 
sebagai penyalur dokumen fisik milik 
pengguna layanan. Acara ditutup 
dengan kunjungan ke ruang pelayanan 
terpadu guna mengetahui alur jalannya 
dokumen serta kinerja kantor KPPBC 
Tipe Madya Tanjung Perak Surabaya.

HARIAN JAWA POS SURABAYA
Kamis,  17 September 2015 

dilaksanakan kunjungan kerja KPPBC 
Tipe Madya Pabean Juanda ke Kantor 
harian Jawa Pos Surabaya. Kunjungan 
kerja ini dilakukan oleh Kepala KPPBC 
TMP Juanda, Iwan hermawan beserta 
jajaran pejabat dan pelaksana yang 
bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang peran 
DJBC (awareness), membangun 
kepecercayaan masyarakat kepada 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
(attitude and opinion), dan mendorong 
tingkat kepatuhan stakeholder 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
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(behavior) melalui media massa yaitu 
Jawa Pos.

Pada kunjungan kerja ini, Iwan 
hermawan memberikan pemahaman 
tentang Undang-undang Kepabeanan, 
pengenaan bea masuk dan pajak 
dalam rangka impor, redefinisi fokus 
wilayah kerja pengawasan dan 
pelayanan di KPPBC TMP Juanda 
yaitu Kabupaten Sidoarjo di Kawasan 
Bandara Juanda (Gudang Berikat, Toko 
Bebas Bea), Kantor Pos Lalu Bea (Mail 
Processing Center 6000 Surabaya), 
Gudang Kargo Internasional, Terminal 
kedatangan, dan keberangkatan 
Internasional Bandara Juanda.

Acara ini berlangsung lancar 
dengan diselingi tanya jawab dari 
perwakilan kantor harian Jawa Pos. 
Arif Santoso sebagai Biro Liputan 
Jawa Pos mengaku sangat senang 
dengan acara kunjungan kerja yang 
dilakukan oleh Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) 
Tipe Madya Pabean Juanda, “Acara ini 
sangat bermanfaat dan bisa dijadikan 
acara yang berlanjut” tuturnya.

BADAN KOORDINASI PELAYANAN 
DAN PENANAMAN MODAL (BKPPM)

Kamis 17 September 2015, KPPBC 
TMP Tanjung Perak berkesempatan 
untuk menjadi narasumber dalam 
kegiatan Klinik Investasi yang 
diselenggarakan oleh  BKPPM. Acara 
yang dibuka dengan sambutan dari 
Kepala BKPM Beni Marju Setyono, 
merupakan wujud sinergi dari KPPBC 
TMP Tanjung Perak dalam menjaga 
hubungan kerjasama dan komunikasi 
dengan instansi BKPPM guna 
memberikan informasi dan kemudahan 
pada para peserta klinik. Klinik investasi 
ini dihadiri oleh berbagai instansi serta 
perusahaan PMA/PMDN yang ingin 
mengetahui regulasi ijin penanaman 
modal di Indonesia.

Materi pertama disampaikan oleh 
Kepala BKPM RI Beni Marju Setyono 
mengenai tugas dan kewenangan 
BKPM RI serta fasilitas yang diberikan 
BKPM RI yaitu Fasilitas Pembebasan 
BM atas impor mesin. Disusul dengan 
materi yang disampaikan oleh Afif 
Muryanto selaku perwakilan dari 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

September 2015 di Aula Cibitung Lt.3 
KPPBC TMP A Bekasi yang dibuka 
oleh Kepala KPPBC TMP A Bekasi 
dilanjutkan dengan pemaparan proses 
bisnis KPPBC TMP A Bekasi. Pada 
kesempatan itu, turut diserahkan juga 
data-data yang berisikan dokumen 
terkait dengan penetapan Pajak yang 
dipergunakan pada Kawasan Berikat.

Acara kali ini dikemas berbeda 
dengan ide dari Kepala KPPBC TMP 
A Bekasi, seluruh tamu undangan 
mengikuti rangkaian acara ini dari awal 
hingga akhir dengan berdiri. hal ini 
dimaksudkan untuk memberi suasana 
lebih berbeda tanpa ada batasan 
berupa kursi maupun meja sehingga 
seluruh tamu undangan menyatu dalam 
kebersamaan dengan lebih mudah.

Acara dilanjutkan dengan diskusi 
dan tanya jawab dari perwakilan 
masing-masing Kantor Pelayan Pajak 
yang hadir. Masing-masing perwakilan 
menyampaikan betapa pentingnya 
pemanfaatan data yang bisa di-share 
sehingga terjalin kerja sama yang 
baik antara Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai dengan Direktorat 
Jenderal Pajak yang memiliki daerah 
pengawasan sama. Sharing Knowledge 
ini pun ditutup dengan foto bersama 
seluruh tamu undangan.

Semoga dengan diadakannya 
Sharing Knowledge ini, dapat 
memberikan manfaat tersendiri dalam 
menambah informasi baru, dan juga 
membentuk wadah jalin komunikasi, 
kerja sama dengan nuansa baru bagi 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan 
Direktorat Jenderal Pajak serta sekaligus 
menyamakan persepsi tentang istilah-
istilah yang dipergunakan dalam 
dokumen  kepabeanan di Tempat 
Penimbunan Berikat. 

Selain itu, diharapkan dengan 
pelaksanaan kegiatan Sharing Knowledge  
ini masing-masing instansi dapat 
menjalankan tugas dengan baik guna 
optimalisasi Penerimaan Negara. (*)

Pajak (DJP) Jatim I mengenai Fasilitas 
Keringanan (Tax Allowance) dan 
Fasilitas PPh. 

Materi ketiga disampaikan oleh 
Kasubsi Layanan Informasi KPPBC TMP 
Tanjung Perak herdiastuti mengenai 
profil dari Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai (DJBC) dan penjelasan sistem 
prosedur ekspor dan impor secara 
ringkas. Terakhir, materi disampaikan 
oleh Kunto selaku perwakilan dari 
BPJS Ketatanegaraan mengenai 
jaminan-jaminan yang diberikan mulai 
dari jaminan hari tua hingga jaminan 
kecelakaan. Materi-materi tersebut 
mendapat respon yang baik dari para 
peserta. hal tersebut dapat dibuktikan 
dengan banyaknya feedback yang 
disampaikan para peserta baik berupa 
pertanyaan maupun pendapat yang 
disampaikan melalui stan-stan yang 
ada dibagian belakang.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)
Dengan semakin berkembangnya 

sektor industri di Indonesia, berimbas 
pada semakin kompleks pula masalah-
masalah yang dihadapi Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai dalam 
menjalankan tugasnya sebagai Trade 
Fasilitator. Oleh karena itu KPPBC TMP 
A Bekasi mengadakan sebuah acara 
Sharing Knowledge antara KPPBC TMP 
A Bekasi dengan mengundang Kantor 
Pelayanan Pajak yaitu KPP Cibitung, 
KPP Cikarang Utara, KPP Cikarang 
Selatan, KPP Madya Bekasi, KPP Bekasi 
Utara, dan KPP Bekasi Selatan.

Sharing Knowledge ini bertujuan 
untuk meningkatkan kerjasama dalam 
hal pemanfaatan data yang saling 
berkaitan dalam hal pengoptimalan 
penerimaan negara. Selain itu kegiatan 
ini sangatlah penting dalam rangka 
penyamaan persepsi dan perlakuan 
atas beberapa istilah yang sering 
ditemui dalam kegiatan di Tempat 
Penimbunan berikat. Acara ini 
diselenggarakan pada hari Senin, 21 
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Tak henti-hentinya 
Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai berupaya untuk 
mensosialisasikan peraturan 

di bidang kepabeanan dan cukai ke 
seluruh lapisan masyarakat. Berbagai 
cara dilakukan untuk memberikan 
penyuluhan, termasuk kepada para 
pelajar, mahasiswa, dan civitas 
akademika melalui sosialisasi dalam 
bentuk Customs Goes to School 
(CGTS), atau bahkan menerima 
kunjungan dari sekolah dan kampus 
yang ingin mengetahui tentang DJBC. 
Kegiatan CGTS itu sendiri tidak hanya 
dilaksanakan oleh Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saja, 
tetapi juga dilaksanakan oleh seluruh 
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 
dan Cukai di seluruh Indonesia.

Tak kenal maka tak sayang. Berawal 
dari slogan tersebut Kamis, 01 Oktober 
2015 KPPBC TMP C Cilacap mengadakan 
kegiatan CGTS yang dipilih untuk 
mengenalkan bea dan cukai serta 
peraturan di bidang kepabeanan dan 
cukai kepada masyarakat khususnya 
pelajar/mahasiswa. Dilaksanakan di 
Akademi Maritim Nusantara (AMN) 
Cilacap, CGTS kali ini mengambil 
tema “Bea Cukai Bersinergi Menjaga 
Perbatasan untuk Optimalkan 
Penerimaan Negara”.

Acara yang dihadiri oleh Kepala 
Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan 
D.I. Yogyakarta Untung Basuki; Kepala 
Bidang Penindakan dan Penyidikan 
Denny Soerjantoro; Kepala KPPBC 
Pratama Purwokerto Ganif; Plh. Kepala 
KPPBC TMP C Cilacap Florentina Yunita 
SB; dan beberapa pegawai KPPBC TMP 
C Cilacap, turut melibatkan para dosen/
staf Akademi Maritim Nusantara Cilacap 
serta para mahasiswa dan mahasiswi 
Akademi Maritim Nusantara (AMN) 
Cilacap. Acara berlangsung dengan 
sangat meriah. Tidak kurang dari 200 
(dua ratus) peserta yang hadir mengikuti 
acara dari akhir hingga selesai.

Pada CGTS ini, secara khusus 
Untung Basuki mengapresiasi AMN 
Cilacap yang tiap tahunnya melahirkan 

CUSTOMS GOES TO SCHOOL

Bertindak sebagai narasumber ialah 
Kasubsi Kepatuhan Pelaksanan Tugas 
Kristanto dan Kasi Perbendaharaan 
Agus Budi Priono yang mengenalkan 
tugas pokok dan fungsi DJBC. Sesuai UU 
No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, 
DJBC bertugas memungut Bea Masuk 
dan Pajak Dalam Rangka Impor; 
memungut Bea Keluar dalam rangka 
ekspor; dan melakukan pengawasan 
atas lalu lintas barang impor. Dan sesuai 
UU No. 39  Tahun 2007 tentang Cukai, 
DJBC bertugas memungut cukai atas 
barang-barang tertentu yang karena 
sifat dan karakteristiknya dikenakan 
cukai  dan pengawasan peredaran 
barang kena cukai. 

Materi dilanjutkan dengan 
perkenalan Politeknik Keuangan 
Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi 
Negara (STAN) yaitu pendidikan tinggi 
kedinasan di bawah Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan, Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia yang 
menyelenggarakan pendidikan 
Program Diploma Keuangan (Prodip 
Keuangan). Sosialisasi yang diikuti 
perwakilan dari kelas XII ini diakhiri 
dengan ucapan terima kasih oleh 
Kepala Sekolah h. Edy Kiswar, SPd yang 
menyampaikan harapan bahwa tahun 
depan lulusan SMA Negeri 1 Sambas 
ada yang bisa meneruskan pendidikan 
di program Diploma Keuangan 
Spesialisasi DI/DIII Kepabeananan dan 
Cukai, dan selanjutnya dapat mengabdi 
pada negara dengan menjadi pegawai 
DJBC. (*)

pelaut-pelaut muda Indonesia dan 
memaknai Indonesia sebagai negara 
maritim yang kuat. “Indonesia 
merupakan negara yang terlalu besar 
untuk dianggap sebagai negara kecil. 
Negara kita terdiri dari banyak pulau 
yang tersebar dari Sabang sampai 
Merauke. Karena itu, laut bukanlah 
sekat yang memisahkan pulau-pulau 
tersebut karena laut merupakan 
komponen yang menjadi pemersatu 
dari pulau-pulau yang tersebar ini,” 
jelas Untung.

Selain pemberian materi dari 
pejabat DJBC, paduan suara AMN 
Cilacap juga turut unjuk kebolehan 
dengan membawakan sebuah lagu 
yang berjudul “I’m Sailing” yang 
memiliki makna bahwa para taruna 
dan taruni AMN Cilacap siap untuk 
berlayar mengarungi lautan. Guna 
menambah pengetahuan para peserta 
dan membuat acara semakin interaktif, 
moderator acara Florentina juga 
menghadirkan sesi tanya jawab yang 
direspon baik oleh para mahasiswa 
dan mahasiswi dari AMN Cilacap, 
terbukti dari banyaknya pertanyaan-
pertanyaan yang terlontar dari para 
taruna dan taruni AMN Cilacap yang 
merasa tertarik dengan materi yang 
disampaikan oleh narasumber. 

Melalui acara sosialisasi yang 
digalangkan oleh KPPBC TMP C 
Cilacap, diharapkan para mahasiswa/i 
dapat semakin mengerti akan 
peraturan di bidang kepabeanan dan 
dapat mensosialisasikannya kepada 
masyarakat luas untuk meminimalisir 
terjadinya pelanggaran-pelanggaran di 
bidang kepabeanan.

Tak kalah dengan KPPBC TMP C 
Cilacap, Rabu, 07 Oktober 2015 KPPBC 
TMP C Sintete menyelenggarakan 
acara sosialisasi kepabeanan dan cukai 
di SMA Negeri 1 Sambas yang bertujuan 
untuk mengenalkan tugas pokok dan 
fungsi Bea dan Cukai  dan menginfokan 
tata cara menjadi pegawai Bea dan 
Cukai, khususnya melalui penerimaan 
program Diploma I atau III PKN STAN 
Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai.  
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PELAKSANAAN IDUL ADHA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Kamis, 24 September 2015 
sebagian besar umat Muslim 
merayakan Idul Adha 10 
Zulhijjah 1436 h, tak terkecuali 

keluarga besar Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai (DJBC). Pelaksanaan Idul 
Adha di Kantor Pusat DJBC mengambil 
tema “Berkurban untuk Umat, Bukti 
Kepedulian Kita Kepada Sesama”.

Pelaksanaan Shalat Idul Adha 
sejak pukul 06.30 WIB dengan Imam 
Aziz Syamsu Arifin dan Khotib Kepala 
PPATK Dr. Muhammad Yusuf. Acara 
shalat idul adha  dihadiri oleh Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai heru Pambudi, 
Sekretaris DJBC Kushari Suprianto, 
Kapuski Oentarto Wibowo, Direktur P2 
harry Mulya, Tenaga Pengkaji Bidang 
PKKO M. Agus Rofiuddin, para pejabat 
dan pegawai DJBC, serta ribuan jamaah 
Shalat Idul Adha di Lapangan Parkir dan 
Lapangan rumput Kantor Pusat DJBC. 

Dalam Khutbah Idul Adha 1436 h, 
Dr. Muhammad Yusuf menyampaikan 
pesan antara lain :
1. Makna Idul Qurban akan menjadi 

ritual tanpa makna jika tidak 
dinikmati dan dicari segala hikmah 
yang tersirat padanya. Termasuk 
makna betapa hebatnya Nabi 
Ibrahim yang seharusnya menjadi 
teladan kita dalam berqurban, 
integritas dan pengorbanan.

2. Integritas yang dimaksud disini 
meliputi aspek motivasi yang harus 
berorientasi pada mewujudkan 
keadilan dan kebenaran. Komponen 
berikutnya dari integritas adalah 
sikap yang bercirikan berani, 
bernyali, tegas, tega tapi rendah 
hati dan berpola hidup sederhana. 
Selanjutnya adalah kejujuran, 
kejujuran sebagai salah satu 
komponen dari integritas harus 
menjadi pakaian sehari-hari yang 
tergambar melalui tutur kata, 
perilaku dan sikap yang baik serta 
gaya hidup sederhana1

3. Integritas adalah mutu, sifat, atau 
keadaan yg menunjukkan kesatuan 
yg utuh sehingga memiliki potensi 

 

dan kemampuan yg memancarkan 
kewibawaan dan kejujuran. 
Integritas ini dibutuhkan oleh siapa 
saja, tidak hanya pemimpin namun 
juga yang dipimpin. Integritas 
sebagai pemimpin dapat membawa 
yang dipimpin menjadi lebih baik. 
Pemimpin yang memiliki integritas 
hanya akan berpikir bahwa dirinya 
itu melayani siapa saja yang 
dipimpinnya, bukan sebaliknya. 
Sedangkan seorang pengikut 
yang memiliki integritas berpikir 
bahwa dirinya harus melayani 
pemimpin selama pemimpin itu 
benar sesuai nilai prinsip dan moral, 
jadi bukan tipe asal bapak senang 
(ABS). Dengan begitu akan terjadi 
pelayanan dua arah dimana akan 
menunjang pembangunan yang 
berkelanjutan. Pemimpin yang 
melayani pengikut bisa menjadi 
adil. hal ini membuat pengikutnya 
senang dan mengikuti apa yang 
diperintahkan karena mereka yakin 
bahwa pemimpin tersebut memiliki 
integritas dan lebih banyak benar.

4. Salah satu hal yang bisa diambil 
dari perjalanan Nabi Ibrahim adalah 
bagaimana integritas beliau. Salah 
satu usaha napak tilas untuk 
mengukuhkan cinta kita kepada 
Allah adalah melalui qurban dengan 
segala dimensi filosofisnya, dan 
cermin aktor yang qurbannya 
diterima karena ketulusannya 
adalah Nabi Ibrahim,Siti hajar, Ismail  
ketiga aktor tersebut telah teruji 
dalam imannya. Sahara gersang 
dan tandus kian memotivasi 
kegigihan Nabi Ibrahim dalam 
berujang dan menjadikan Siti hajar 

menjadi wanita solihah kemudian 
melahirkan pemuda tangguh 
sepanjang masa yang dikenal 
dengan nama Ismail.

5. Sejarah membentangkan 
kebenaran ketika Nabi ibrahim 
harus meninggalkan istri dan 
anaknya dalam kesendirian, buah 
komitmen tauhid yang dicerahkan 
Nabi Ibrahim menjadikan Siti 
hajar tangguh tidak sedikitpun 
berkeluh kesah walau ditinggal 
tanpa air kehidupan sebagai istri 
harus berjuang berlari-lari kecil 
dari shofa (kejernihan) untuk 
menjemput marwa (kesegaran) 
Allahpun akhirnya berkehendak 
menghentakkan kaki mungil Ismail 
dan seketika itu juga terpancar air 
dari sahara tandus tepat dibawah 
kaki beliau yang kemudian dikenal 
dengan air zam-zam.

6. Ujian integritas yang dialami Nabi 
Ibrahim tak surut sampai disitu 
ketika anak yang ditunggu berpuluh 
tahun lamanya bertambah dewasa 
Allah memerintahkan perintah 
terberat kepada beliau agar 
menyembelihnya seperti terungkap 
dalam surah Asshofaat ayat 102. 
Dan ketika itu setelah lama putra 
yang ditunggu-tunggu datang 
dengan kelucuannya, dengan 
kesholihannya, dengan segala 
kebaktiannya kepada orang tuanya, 
maka saat itu Alloh SWT kembali 
menguji integritas Nabi Ibrahim. 
Nabi Ibrahim tak surut sampai 
disitu ketika anak yang ditunggu 
berpuluh tahun lamanya bertambah 
dewasa Allah memerintahkan 
perintah terberat kepada beliau 
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agar menyembelihnya seperti 
terungkap dalam surah Asshofaat 
ayat ;102

7. Betapa pentingnya Integritas 
seorang pejabat Publik pada saat 
ini dan masalah korupsi sebenarnya 
disebabkan oleh integritas seorang 
pejabat telah hilang dalam hatinya 
sehingga melakukan tindakan 
Korupsi. Dari data Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) 
mencatat hingga Januari 2014 
sebanyak 318 orang dari total 524 
orang kepala daerah dan wakil 
kepala daerah tersangkut dengan 
kasus korupsi.

8. Mencermati Fenomena diatas 
maka bisa disimpulkan bahwa 
integritas merupakan suatu sikap 
yang harus dimiliki oleh pejabat 
Publik dan tanpa integritas maka  
Good Governance tidak akan 
bisa diwujudkan, Sebagaimana 
kisah nabi Ibrahim integritas 
membutuhkan pengorbanan. 
Pengorbanan sendiri adalah suatu 
usaha untuk merelakan hilangnya 
sesuatu, entah materi, entah 
perasaan, bisa pula tenaga untuk 
mendapatkan suatu tujuan yang 
lebih tinggi nilainya dari apa yang 
dikorbankan. Sungguh sangat 
tinggi nilai pengorbanan itu. 
Pengorbanan inilah bukti tingginya 
integritas seseorang. Dan mari 
kita meneladani Bapak Ahli Tauhid 
kita yang punya integritas kuat. 
Carilah dan selami maknanya. Asal 
integritas diri dibangun dalam 
landasan kebenaran dari Allah 
SWT. Bukan selainnya.

9. Salah satu komponen integritas 
yang mulai hilang di lingkungan 
pekerjaan adalah kejujuran. 
Sifat jujur merupakan faktor 

penerimaan hewan qurban dilakukan 
oleh masing-masing panitia qurban 
di masing-masing kantor dan hasil 
pengumpulan telah direkap oleh 
Panitia Qurban KP DJBC. Panitia 
menerima qurban dalam bentuk hewan 
langsung maupun dalam bentuk dana. 

Untuk tahun ini, Panitia Idul 
Adha berhasil menerima 21 ekor sapi 
dan 10 ekor kambing.  Dari hewan 
kurban yang dipotong, terdapat 
paket sebanyak 1691 paket kantong 
daging ( 1 paket terdiri atas daging 
1 kg ditambah jeroan/tulangan) dan 
didistribusikan dengan rincian : warga 
sekitar 595 paket, Mitra KP DJBC (CS, 
PKD, Marbot, Koperasi dan lain-lain) 
sebanyak 611 paket, Panitia (jagal, 
keamanan, kebersihan, tim Dinas 
kesehatan) sebanyak 200 paket, 
Yayasan 186 paket, Polsek 24 paket, 
wartawan 5 paket dan Muqorib (Para 
Pengkurban) sebanyak 70 paket.

Bukan hanya di lingkungan 
Kantor Pusat DJBC, kantor-kantor 
vertikal di daerah juga melaksanakan 
Idul Adha secara terpisah. Seperti 
halnya Kanwil DJBC Jateng & DIY, 
KPPBC TMP Tanjung Emas, dan 
KPPBC TMP A Semarang yang 
bekerja sama dalam penyelenggaraan 
kegiatan Idul Adha 1436 h dengan 
tema “Qurban Tanda Syukur” 
pada tanggal 24 September 2015, 
bertempat di Masjid Al-Ikhlas 
Kompleks Rumah Dinas Bea Cukai 
Lamper I Semarang. Rangkaian 
acara dimulai dengan sholat Idul 
Adha berjamaah dengan Bp. Ustadz 
Munajat Al-hafidz selaku imam dan 
Khotib. Kemudian acara dilanjutkan 
dengan pemotongan hewan qurban 
berupa sapi sebanyak 4 ekor dan 
kambing 12 ekor, yang dilanjutkan 
dengan penyaluran daging qurban 
kepada yang berhak menerima 
oleh Panitia Penyembelihan hewan 
Qurban bekerja sama dengan 
LAZIS, PKPU dan Aksi Cepat 
Tanggap sebagai lembaga yang ikut 
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terbesar tegaknya agama dan 
dunia. Kehidupan dunia tidak 
akan baik, dan agama juga tidak 
bisa tegak di atas kebohongan, 
khianat serta perbuatan curang.
Jujur dan mempercayai kejujuran, 
merupakan ikatan yang kuat antara 
para rasul dan orang-orang yang 
beriman dengan mereka.

10. Sebagaimana integritas, kejujuran 
membutuhkan pengorbanan. 
Namun pada akhirnya orang 
yang jujur dan berintegritaslah 
yang akan mendapatkan 
kebahagian. Untuk itu marilah 
kita selalu menjunjung tinggi 
dan mengimplementasikan nilai 
integritas dan kejujuran dalam 
perilaku pekerjaan kita sehari-
hari. Salah satu hal yang dapat 
meringankan beban kita agar selalu 
konsisten dalam menerapkan nilai 
integritas dan kejujuran adalah 
dengan melaksanakannya dengan 
cinta. Sebagaimana disampaikan 
oleh khotib pada awal khutbah 
ini, bahwa kurban yang kita 
lakukan setelah sholat Idul Adha 
ini haruslah didasari rasa cinta 
kepada Allah swt. Sebagaimana 
mudahnya kita melaksanakan 
qurban, insya Allah akan mudah 
kita menerapkan nilai integritas 
dan kejujuran walaupun harus 
melalui pengorbanan.
Setelah pelaksanaan Shalat Idul 

Adha dilanjutkan dengan Pemotongan 
hewan Qurban dengan didahului 
penyerahan hewan Qurban secara 
simbolik dari Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai ke Panitia pemotongan hewan 
Qurban KP DJBC. Panitia menerima 
hewan qurban dari para pegawai di 
lingkungan DJBC dan Kantor Bea dan 
Cukai se-Jabotabek. Pelaksanaan 
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dengan Acara penyembelihan hewan 
Qurban dan Olahraga bersama. Acara 
ditutup dengan pembagian hewan 
qurban bagi masyarakat sekitar 
kantor dan masyarakat yang berhak 
membutuhkan. Pada siang hari setelah 
sholat Jumat, dilakukan acara makan 
siang bersama sop sapi (sop buntut)  
di aula Kanwil DJBC Jatim I bagi 
seluruh pegawai.  (*)

membantu mendistribusikan daging 
qurban. Alhamdulillah rangkaian 
acara bisa berjalan dengan baik dan 
lancar, semuanya berkat koordinasi 
yang baik antara 

Pada waktu dan tempat yang 
berbeda, para pejabat dan pegawai 
di lingkungan  Kanwil DJBC Jatim 
I dan KPPBC TMP B Sidoarjo juga 
menyelenggararakan penyembelihan 

hewan qurban sebagai  rangkaian 
kegiatan Idul Adha 1436 h. hewan 
Qurban yang merupakan kumpulan 
dari qurban pejabat dan pegawai 
Kanwil DJBC Jatim I dan KPPBC TMP 
B Sidoarjo berjumlah 5 (lima) ekor 
Sapi dan 5 (Lima) ekor Kambing. 
Acara dimulai dengan sambutan 
dari Kepala Kanwil DJBC Jatim I, 
Bapak Rahmad Subagyo, dilanjutkan 

Pelayanan dan Pengawasan KPPBC TMP A Jakarta Saat  Musim Haji
“Ketentuan Barang Bawaan Penumpang 

Wajib Dipahami Jemaah Haji”

Pada musim haji tahun ini, 
medio pertengahan Agustus 
2015 kloter pertama jamaah 
haji diberangkatkan secara 

nasional menuju Madinah. Kloter 
demi kloter berangkat ke Tanah Suci 
mengantarkan jamaah haji pada 
momen yang sudah lama dinanti, 
untuk berhaji dan bertamu ke rumah 
Allah SWT, menunaikan ibadah. 
Setelah hampir lebih dari sebulan 
menjadi tamu Allah SWT, menunaikan 
Rukun Islam yang kelima, maka pada  
28 September 2015 merupakan awal 
pemulangan jamaah haji Gelombang I 
dari Makkah menuju Jeddah. Mereka  
menginap semalam di Jeddah dan tiba 
Tanah Air, pada 29 September 2015 
untuk kloter pertama. 

Pada keberangkatan jamaah haji 
2015 yang dimulai pada 21 Agustus 
2015, embarkasi Jakarta pergi ke tanah 
suci sudah tahun yang ketiga  melalui 
Bandara halim Perdana Kusuma. hal 
itu terkait terminal haji yang selama ini 
disiapkan di Bandara Soekarno hatta, 
sudah tidak ada akibat renovasi yang 
sedang dilakukan di Bandara Soekarno-
hatta, Cengkareng dan akan dijadikan 
sebagai Terminal 4. Banyaknya jumlah 
jamaah haji akan menjadi lebih efisien 
jika melalui Bandara halim Perdana 
Kusuma, khususnya untuk wilayah Jawa 
barat dan Jakarta. 

Menempuh perjalanan dengan  
lancar, aman dan nyaman selama proses 
ibadah haji pasti menjadi keinginan 
semua jamaah haji, mulai dari  proses 
keberangkatan mupun kepulangan 

jamaah haji meski pada haji tahun 2015 
ini beberapa musibah mengiringi ritual 
ibadah mereka. Diawali dengan adanya 
bencana badai pasir, kebakaran hotel 
tempat jemaah haji menginap, jatuhnya 
crane di kawasan Masjidil haram dimana 
jemaah haji asal Indonesia tercatat sekitar 
33 orang menjadi korban dalam musibah 
crane jatuh di Masjidil haram, Mekkah.

Dari jumlah tersebut tiga di 
antaranya meninggal dunia.  Tragedi 
kemanusiaan terulang lagi sebuah 
peristiwa berdesak-desakan dan 
terinjak-injak di Mina saat akan 
melempar jumrah, yang menimbulkan 
korban jiwa mencapai seribu lebih, 
termasuk para jamaah haji asal 
Indonesia  yang berdasarkan data resmi 
dari Kementerian Agama mencapai 
129 orang WNI terindenfitikasi sebagai 
korban tewas tragedi di Mina, Provinsi 
Mekkah, Arab Saudi. Disamping jemaah 
haji Indonesia yang wafat di tanah suci 
dikarenakan sakit.

Dan ketika pelaksanaan ibadah haji 
2015 selama 40 hari  telah selesai, maka 
gelombang pertama diawali dengan 
kepulangan kloter  pertama Jawa 

Barat pada 1 Oktober 2015. Sebanyak 
450  jamaah haji kloter pertama asal 
Jawa Barat menginjakkan kaki ke tanah 
air. Jamaah haji tiba dengan pesawat 
Boeing-777 milik Saudi Arabian Airlines 
sekitar pukul 10.30 WIB. 

Para jamaah haji langsung menuju 
pintu selatan Bandara halim PK Jakarta 
Timur. Sementara sebelas unit bus dan 
dua mobil ambulans juga telah bersiaga. 
Setelah turun dari pesawat Saudi Arabian 
Airlines, para jamaah haji bersujud syukur 
sebelum akhirnya diperiksa kesehatan, 
dan diantar ke asrama haji Bekasi. 
Para petugas kesehatan dan imigrasi 
juga telah bersiap untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap para jamaah haji 
asal Bandung untuk kemudian dibawa 
ke asrama haji Bekasi sebelum nantinya 
diserahkan ke Panitia Penyelenggara 
Ibadah haji (PPIh)  masing-masing. PPIh 
ini terdiri dari unsur Kementerian Agama, 
Kementerian atau instansi terkait 
(Kesehatan, Imigrasi, Bea Cukai) dan 
pemerintah daerah.  

Khusus mengenai peran Bea dan 
Cukai dalam penyelenggaraan ibadah 
haji setiap tahunnya, Seksi Pelayanan 
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Kepabeanan dan Cukai, KPPBC TMP A 
Jakarta, Andi Banjunasti menyatakan, 
di Bandara halim PK setiap hari baru 
melayani penerbangan domestik 
berjadwal sehingga, pengawasannya 
belum seketat Bandara Soekarno-
hatta. Barang keluar masuk Indonesia, 
tetap diawasi namun tidak intens. 
Pengawasan akan diperketat, termasuk 
masuknya barang dari luar negeri, 
jika nantinya penerbangan di halim 
melayani internasional.  Seperti yang 
terjadi saat musim ibadah haji tiba. 
Dengan adanya pelaksanaan ibadah 
haji  KPPBC ini menjalankan pelayanan 
dan pengawasan kepada para jemaah 
haji, baik yang akan berangkat ke tanah 
suci maupun selesai ibadah haji pulang 
kembali ke Indonesia. “Jemaah haji 
yang berangkat melalui Bandara halim 
PK, terdiri dari 41 kloter masing-masing 
kloter membawa 450 orang jamaah. 
Dan ketika pulang ke tanah air masing-
masing kloter bertambah 5 orang lagi 
yaitu petugas dari Kementerian Agama, 
namun bisa juga berkurang bila ada 
anggota jemaahnya yang meninggal di 
tanah suci,” ujar Andi.

Andi menjelaskan, petugas KPPBC 
Jakarta yang tergabung dalam P3h 
Debarkasi Asrama haji Pondok Gede 
melakukan sosialisasi mengenai aturan 
yang harus dipatuhi oleh para jemaah 
terkait dengan barang-barang bawaan 
mereka termasuk menyebarkan 
leaflet-leaflet untuk mereka pelajari. 
Sosialisasi tersebut dilakukan di asrama 
haji Pondok Gede sebelum mereka 
berangkat ke tanah suci. Khusus jemaah 
haji dari Lampung yang berangkat ke 
melalui Bandara halim PK, sosialisasi 
aturan diberikan oleh ketua kloternya  
pada saat mereka berada di asrama 
haji di Lampung karena jemaah haji 
asal Lampung customs clearance-nya 
diselesaikan di Bandara Raden Inten, 
Lampung, dengan menggunakan 
pesawat Sriwijaya hanya transit di halim 
PK dan langsung diberangkatkan dengan 
pesawat Garuda setibanya di halim PK.

“Intinya kita mengawasi barang 
larangan dan pembatasan (lartas.
red). Barang bawaan jamaah haji 
saat keberangkatan tidak dilakukan 
pemeriksaan fisik oleh petugas Bea 
dan Cukai. Namun bisa saja dilakukan 
pemeriksaan bila terdapat kecurigaan 
dan atas dasar informasi intelijen 

terkait barang-barang lartas, yaitu 
barang yang tidak diijinkan dibawa 
atau boleh dibawa namun dibatasi 
dengan persyaratan dan perizinan dari 
instansi terkait,” Andi menjelaskan lebih 
lanjut mengenai perlunya jamaah haji 
mengetahui dan mentaati ketentuan 
yang terkait dengan  peraturan 
Kepabeanan dan Cukai khususnya 
megenai barang bawaan, baik pada saat 
keberangkatan maupun kepulangan.

“Pelanggaran dari tahun ke tahun 
semakin berkurang, seperti membawa 
gunting atau benda tajam lainnya, 
mereka sudah mulai memahami aturan 
yang kami sampaikan,” tutur Andi.

Dalam menjalankan tugasnya 
selama pelaksanaan ibadah haji ini, 
petugas KPPBC Jakarta terbagi menjadi 
7 (tujuh) tim, masing-masing tim terdiri 
dari 5-7 orang yang waktu kerjanya 
dibagi menjadi dua shift, yaitu shif siang 
mulai pukul 06.00 – 18.00 WIB dan  shift 
malam mulai pukul 18.00 – 06.00 WIB. 
Para petugas tersebut diwajibkan untuk 
terus memperhatikan jadwal rencana 
kedatangan sarana pengangkut (RSKP) 
maskapai penerbangan yang ada 
termasuk dengan  segala perubahan 
jadwalnya. 

Yang Harus Diperhatikan Jamaah Haji 
Terkait  Barang Bawaannya

Saat keberangkatan, ada 
jenis barang-barang yang tidak 
diperbolehkan dibawa oleh jamaah haji 
saat perjalanan antara lain: 
1. Emas dan Perak, baik yang 

berupa bijih maupun murni. 
Mengenai perhiasan yang dipakai 
diperbolehkan, namun sebaiknya 
tidak memakai perhiasan berlebih 
saat melakukan perjalanan haji.

2. Barang-barang yang merupakan 
larangan ekspor antara lain barang 
peninggalan sejarah/purbakala, 
tanaman/hewan langka,  dan 
sebagainya.

3. Barang-barang lainnya yang 
diatur / ditentukan oleh Panitia 
Pemberangkatan dan Pemulangan 
Jamaah haji (P3h) berdasarkan 
aturan larangan pemasukan di Saudi 
Arabia dan barang lain berdasarkan 
alasan keamanan serta kenyamanan 
penerbangan misalnya saja  rokok.
Kemudian yang perlu diketahui juga 

oleh jemaah haji pada  saat kedatangan 

kembali ke tanah air, pada prinsipnya 
semua semua jenis barang boleh 
saja dibawa ke Indonesia sepanjang 
bukan merupakan barang yang masuk 
dalam kategori barang larangan 
dan pembatasan (lartas). Dalam hal 
ini kategori barang yang dilarang 
atau dibatasi adalah barang yang 
membahayakan dalam penerbangan 
maupun barang yang dilarang masuk 
ke Indonesia (narkotika, obat-obat 
terlarang, psikotropika dan precursor), 
senjata tajam (pisau, cutter, gunting 
dan sejenisnya),  senjata api, korek 
api, bahan peledak dan benda mudah 
meledak, binatang dan tumbuhan yang 
dilindungi, serta buku/CD/DVD/VCD 
yang menyebarkan ideologi berbahaya, 
benda/publikasi pornografi. Sebaliknya 
ada juga barang yang diperbolehkan 
dibawa namun dengan ketentuan 
antara lain:
- Barang yang dibeli diluar negeri 

(belanja) dengan kuota USD 250 
per orang (sekitar 2,5 juta rupiah). 
Kelebihan dari kuota tetap boleh 
dibawa hanya saja akan dikenakan 
bea masuk dan pajak dalam rangka 
impor sesuai ketentuan yang 
berlaku.

- Barang keperluan diri selama ibadah 
haji seperti: sajadah, tasbih, kopiah, 
sorban, peci, mukena, sarung, alat 
kecantikan, tustel (kamera digital), 
handphone, baju dll.

- Bekal jamaah haji yang tidak 
terpakai selama di Tanah Suci 
seperti: makanan, minuman, obat-
obatan, adult pampers, pembalut, 
dan sejenisnya.

- Oleh-oleh/ buah tangan selama 
menjalankan ibadah haji.
Kepada yang melanggar ketentuan 

tersebut sanksi tentunya akan 
diberikan. Sanksi yang dimaksud adalah 
tindakan yang diberikan karena  adanya  
pelanggaran terhadap ketentuan 
barang bawaan seperti yang telah 
dijelaskan tadi.  Tindakan tersebut 
antara lain, barang yang dibawa 
tersebut akan di tegah (dicegah) untuk 
dimusnahkan.  Adalah tindakan yang 
dilakukan terhadap barang larangan 
dan pembatasan seperti: minuman 
beralkhohol, zat kimia berbahaya, dan 
lain-lain. Atau membayar kelebihan 
Bea Masuk  atas barang yang masih 
terhutang. Dikenakan terhadap barang 
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yang dibeli di luar negeri melebihi kuota. 
Diperlakukan sebagai barang impor.

Mengenai prosedur pembawan 
uang rupiah, jamaah haji Indonesia juga 
harus memahami aturan yang berlaku 
terkait uang rupiah tunai yang dibawa 
selama perjalanan haji, yaitu:

Setiap orang yang membawa 
uang rupiah sebesar Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah) atau lebih ke luar 
wilayah pabean RI, wajib terlebih dahulu 

memperoleh izin dari Bank Indonesia.
Setiap orang yang membawa 

uang rupiah sebesar Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah) atau lebih masuk 
wilayah pabean RI, wajib terlebih 
dahulu melaporkan dan memeriksakan 
uang tersebut kepada petugas Bea 
dan Cukai di tempat kedatangan. 
“Kami juga menghimbau, setelah 
mengetahui aturan tersebut di atas, 
maka kepada jamaah haji diharapkan 

tidak menerima titipan barang dari 
orang lain apalagi yang belum dikenal 
dan sebaliknya  tidak  menyuruh orang 
lain membawakan barang atau koper 
miliknya. Yang lebih terpenting lagi, 
tidak membawa atau membeli barang-
barang yang merupakan barang 
larangan pembatasan,” urai Andi 
menjelaskan keseluruhan hal  terkait 
barang bawaan jamaah haji.  

(Ariessuryantini) 

Dengan Pembagian Wilayah Kerja Baru, Kinerja KPPBC 
Jakarta dan KPPBC Marunda Kini Lebih Fokus dan Efektif

Wilayah kerja merupakan 
aset Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai (DJBC) 
untuk memungut 

pajak barang impor maupun  ekspor 
juga cukai, sekaligus menjaga dan 
mendungkung perkembangan 
industri dalam nengeri agar bangsa 
ini mempunya pemasukan dan daya 
saing ekonomi yang handal. Terkait 
dengan wilayah kerja, di tahun 2015 
ini DJBC telah memutuskan untuk 
merevisi kembali wilayah kerja Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai (KPPBC) yang ada di Kantor 
Wilayah (Kanwil) Jakarta. Adapun 
wilayah kerja yang mendapat refisi 
adalah KPPBC TMP A Jakarta dengan 
KPPBC TMP Marunda.

Menurut Kepala Kantor Wilayah 
DJBC Jakarta, Oza Olavia, untuk 
latar belakang adanya pembagian 
wilayah kerja baru antara KPPBC 
Jakarta dengan KPPBC Marunda 
adalah berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 206.3/ PMK.01/2014 
tentang perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 168/

PMK.01/2012 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Organisasi Vertikal DJBC. 

“Dengan wilayah kerja yang baru 
tersebut, maka kini untuk KPPBC TMP 
A Jakarta wilayah kerjanya meliputi 
: Kota Administrasi Jakarta Timur, 
Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. 
Sedangkan untuk KPPBC TMP Marunda 
Meliputi: Kabupaten Administrasi 
Kepulauan Seribu, Kota Adminitrasi 
Jakarta Barat, dan Kota Administrasi 
Jakarta Utara kecuali kawasan 
Pelabuhan Tanjung Priok,” Ungkap 
Oza.

Sedangkan untuk jumlah 
perusahaan atau pengguna jasa yang 
dilimpahkan dari KPPBC Jakarta ke 
KPPBC Marunda, Oza menjelaskan 
ada beberapa perusahaan yang 
dilimpahkan yaitu, PKB/PDKB sebanyak 
79 perusahaan, PGB/PDGB sebanyak 
22, perusahaan konsolidator 7, importir 
MMEA 3, importir hT 1, importir 
EA 1, pabrik MMEA 1, pabrik EA 2, 
TPE MMEA 90, penyalur MMEA 54, 
dan perusahaan penerima fasilitas 
pembebasan cukai EA sebanyak 20 
perusahaan.

Menurut Kepala KPPBC TMP A 
Jakarta Padmoyo Tri Wikanto, pada 
masa transisi pembagian wilayah 
kerja yang terhitung mulai tanggal 1 
Juli 2015, pada pelaksanaannya tidak 
menemui kendala yang berarti karena 
persiapan dan perencanaan yang 
dilakukan untuk melakukan perubahan 
tersebut telah dibuat secara terperinci 
yang melibatkan Kanwil DJBC Jakarta, 
Sekretariat DJBC, Direktorat IKC, 
Direktorat Fasilitas Kepaberanan, 
Direktorat Teknis Kepabeanan, dan 
Direktorat Cukai.

“Dengan wilayah kerja yang 
kini menjadi lebih kecil, kami 
dapat memberikan pelayanan dan 
pengawasan yang lebih fokus kepada 
segenap pengguna jasa dan pemangku 
kepentingan lainnya dengan terus 
berupaya mengembangkan sistem 
teknologi informasi yang berbasis 
web dalam mengatasi kendala jarak 
dan waktu sehingga kualitas dan 
profesionalisme pelayanan dan 
pengawasan kami dapat senantiasa 
meningkat di masa yang akan datang,” 
harap Tri.

Sementara itu menurut Kepala 
Seksi Pelayanan Kepabeanan dan 
Cukai 2 KPPBC TMP Marunda, Sri 
Sugiarti yang juga sebagai anggota 
tim pelimpahan wilayah kerja, dengan 
semakin bertambahnya jumlah 
pengguna jasa yang ada saat ini maka 
secara otomatis KPPBC Marunda 
juga banyak melakukan perubahan, 
antara lain SDM, angaran, sarana 
dan prasarana, sosialisasi, dan hal-hal 
yang terkait dengan pelayanan dan 

KBN. Dulu dikelola KPPBC TMP A Jakarta kini dilayani oleh KPPBC TMP Marunda.
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yang diberikan kepada KPPBC TMP A 
Jakarta menjadi Rp 343.108.213.970 
dengan perincian, untuk bea masuk 
Rp 186.823.250.250 dan cukai Rp 165. 
284.963.720. sedangkan KPPBC TMP 
Marunda beban target menjadi Rp 
97.925.818.687 dengan perincian, bea 
masuk Rp 55.050.584.407 dan cukai Rp 
42.875.234.280.

“Untuk penerimaan cukai,  Kanwil 
DJBC Jakarta berusaha optimis untuk 
mencapai target penerimaan yang telah 
ditetapkan. Untuk penerimaan Bea 
Masuk ada kendala untuk KPPBC TMP 
Marunda agak sulit mencapai target bea 
masuk karena satu perusahaan yang 
tahun lalu memberikan sumbangan 
penerimaan bea masuk terbesar, tahun 
ini mendapatkan fasilitas pembebasan 
bea masuk melalui skema Fasilitas 
BKPM. Untuk penerimaan cukai, target 
yang ditetapkan juga  jauh lebih tinggi 
dari sebelumnya , namun seluruh Satker 
dilingkungan Kanwil DJBC Jakarta 
berupaya semaksimal mungkin untuk 
dapat memenuhi target penerimaan 
tersebut,”jelas Oza.

Satu hal yang juga menjadi 
perhatian penting dengan adanya 
pelimpahan wilayah kerja ini adalah 
upaya pengawasan yang dilakukan ada 
yang menjadi lebih banyak dan ada 

yang menjadi lebih sedikit. Menanggapi 
hal tersebut, Oza mengatakan Pada 
prinsipnya tidak ada kendala untuk 
KPPBC Marunda maupun KPPBC 
Jakarta  untuk melakukan pengawasan 
dan pelayanan, malah sebaliknya 
KPPBC Marunda diuntungkan dari 
sisi pelayanan dan pengawasan. 
Dari sisi pelayanan, diharapkan tidak 
ada kendala yang signikan, karena 
pengguna jasa yang dominan adalah 
di KBN Cakung yang lokasinya lebih 
dekat ke KPPBC Marunda sehingga 
diharapkan pelayanan akan lebih 
cepat karena jaraknya lebih dekat. 
Dari sisi SDM juga diharapkan tidak 
terjadi kendala berarti ,karena 
sebagian pegawai KPPBC Jakarta yang 
menangani di KBN  juga dimutasikan ke 
KPPBC Marunda. “Dari sisi pengawasan 
kedua KPPBC juga lebih diuntungkan, 
karena dengan adanya pembagian 
wilayah kerja ini apabila ada hal – hal 
yang terkait dengan pelanggaran 
kepabeanan dan cukai jelas kantor 
mana yang mempunyai kewenangan 
untuk melakukan penengakan hukum,” 
ujarnya.

“Memang ada kendala yang 
kami alami dan ini menjadi perhatian 
bagi semua pihak, dimana dalam 
pengawasan kepatuhan pengusaha BKC 
untuk pembayaran cukai MMEA impor 
adalah belum tersedianya data jumlah 
dan jenis BKC MMEA yang di impor 
oleh Importir Terdaftar yang terhubung 

pengawasan.
“Dengan masa transisi yang 

berlaku selama 3 bulan ini, kami 
manfaatkan sebaik-baiknya agar 
pelayanan dan pengawasan dapat 
tetap berjalan maksimal tanpa kendala. 
Memang, pada awalnya banyak pihak 
pengusaha yang merasa keberatan 
dengan alasan ke KPPBC menjadi jauh 
atau juga mereka sudah nyaman di 
kantor sebelumnya. Namun, dengan 
sosialisasi yang terus kami sampaikan 
akhirnya mereka semua setuju dan 
pelayanan pun dapat berjalan lancar,” 
tutur Sri.

Lalu bagaimana dengan beban 
target yang ditetapkan apakah juga 
menjadi berubah? Menurut Oza 
Olavia,  Dengan adanya perubahan 
wilayah kerja terjadi perubahan target 
penerimaan di lingkungan Kanwil DJBC 
Jakarta. Pada saat bersamaan ada 
Keputusan Direktur Jenderal tentang 
Alokasi Target Direktorat Jenderal Bea 
dan Cukai secara nasional sehingga 
merubah target  Kanwil DJBC Jakarta. 
Untuk itu perubahan alokasi target 
target Kanwil DJBC Jakarta disesuaikan 
dengan kedua kondisi tersebut. 
Dimana untuk saat ini beban target 

Sebelum berlakunya 
perubahan wilayah, Kanwil 

DJBC Jakarta bersama 
dengan KPPBC  Jakarta 

dan KPPBC Marunda 
telah melakukan langkah-

langkah persiapan dan 
antisipatif

Oza Olavia
Kepala Kantor Wilayah 

DJBC Jakarta

Dengan wilayah kerja 
saat ini, kami dapat 

memberikan pelayanan 
dan pengawasan yang 

lebih focus.

 Padmoyo Tri Wikanto
Kepala KPPBC TMP A Jakarta 

Pada awalnya 
banyak pengguna jasa 
yang merasa keberatan 

dengan pelimpahan 
wilayah kerja ini.

Kepala Seksi Pelayanan 
Kepabeanan dan Cukai 2 KPPBC 

TMP Marunda

Sri Sugiarti
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secara online antara pelabuhan 
pemasukan BKC MMEA dengan 
KPPBC TMP A Jakarta yang melayani 
pembayaran cukai, saat ini data tersebut 
masih diperoleh dengan cara permintaan 
ke KPU Tanjung Priok,” ungkap Tri. 

Pembagian wilayah kerja diputuskan 
untuk kemudahan pelayanan dan 
pengawasan yang ada selama ini, 
namun jika masih ada kendala yang 
dialami,  tentunya semua pihak akan 
terus berupaya agar pelayanan dan 

pengawasan dapat berjalan dengan 
optimal dan yang harus menjadi 
perhatian adalah pengguna jasa dapat 
merasakan dampak positif dengan 
adanya pembagian wilayah kerja saat ini. 

(Supriyadi)

SOSIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI
SOSIALISASI PROSEDUR IMPOR 
BARANG BANTUAN/HIBAH

Selasa, 8 September 2015, 
bertempat di Aula lantai 3 gedung 
Kantor Wilayah DJBC Aceh, KPPBC 
TMP C Banda Aceh mengadakan 
Sosialisasi Kepabeanan mengenai 
Peraturan Perundang-Undangan dan 
Prosedur Impor Barang Bantuan/
hibah untuk keperluan ibadah umum, 
amal, pendidikan, sosial, budaya 
dan pariwisata. Peserta sosialisasi 
yang diundang terdiri dari lembaga 
pendidikan, yayasan/lembaga yang 
bergerak dibidang sosial/pendidikan, 
serta instansi/dinas yang membawahi 
bidang agama, kesehatan, sosial, 
pendidikan, budaya, pemuda, 
pariwisata dan olahraga dilingkungan 
Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh 
Besar, Kabupaten Pidie dan Kabupaten 
Pidie Jaya Propinsi Aceh.

Acara yang dibuka oleh Kepala 
Kantor Wilayah DJBC Aceh Saipullah 
Nasution diisi dengan pemaparan 
materi oleh narasumber Kabid Fasilitas 
Kepabeanan DJBC Aceh Moch. Arif 
Setijo N. Kasi Pembebasan I Direktorat 
Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat 
DJBC Yanti Sarmuhidayanti. Acara yang 
ditutup dengan sesi ramah tamah dan 
foto bersama ini diharapkan dapat 
memberikan pemahaman kepada 
instansi/dinas/lembaga ketentuan 
mengenai prosedur dan syarat-
syarat yang harus dipenuhi untuk 
mendapatkan fasilitas pembebasan 
BM dan PDRI dalam melakukan impor 
barang bantuan/hibah.

SOSIALISASI PEREDARAN ROKOK 
ILEGAL

Selasa, 8 September 2015, 
bertempat di Gedung Serba Guna 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Malang, Kantor Wilayah DJBC Jawa 

Timur II bekerjasama dengan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Malang, melaksanakan 
kegiatan Sosialisasi Peredaran Rokok 
Ilegal dalam rangka menindaklanjuti 
Surat Nomor : S-1049/WBC.11/2015 
tanggal 8 September 2015. Acara yang 
ditujukan kepada para pedagang pasar 
ini dihadiri oleh 65 undangan dari 85 
undangan yang dikirim, di antaranya 
adalah masing-masing Kepala Unit 
Pengelola Daerah (UPPD) Pasar, Kepala 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Malang, Ketua Persatuan 
Pedagang Pasar Kabupaten Malang 
(P3KM) Unit Pasar, Kepala P3KM Pusat, 
serta Kepala Satpol PP Kabupaten 
Malang beserta jajarannya.

Acara tersebut dibuka langsung 
oleh Kepala Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Malang 
hellijanti K, beserta Kepala Kantor 
Wilayah DJBC Jawa Timur II Decy 
Arifinsjah. Dalam sambutannya hellijanti 
K menyampaikan antusiasnya terhadap 
acara ini, dan berharap dengan 
adanya acara ini dapat meminimalisir 
peredaran rokok ilegal yang ada di 
wilayah Kabupaten Malang. Senada 
dengan hal tersebut, Decy Arifinsjah 
dalam sambutannya juga sangat 
mengharapkan adanya koordinasi yang 
baik serta pertukaran data maupun 
informasi, mengingat Kabupaten 

Malang memiliki wilayah yang luas dan 
memiliki jumlah Pabrik Rokok terbesar 
dibanding Kediri dan Kudus. Memasuki 
acara inti yaitu penyampaian materi 
sosialisasi oleh Kepala Seksi Informasi 
Kepabeanan dan Cukai Ivita Aryani yang 
menjelaskan tentang Aturan Cukai, 
antara lain Karakteristik BKC, Jenis BKC 
hT, Desain PC berdasarkan golongan 
maupun Jenis-Jenis Pelanggarannya 
serta Sanksi yang akan dikenakan 
apabila menggunakan Pita Cukai 
Ilegal berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
jo. Undang-Undang No. 39 Tahun 
2007.  Setelah Coffee Break, acara 
dilanjutkan kembali dengan pemaparan 
mengenai pengawasan BKC khususnya 
hT oleh Kepala Seksi Intelijen Agustyan 
Umardani. Karena rasa ingin tahu yang 
tinggi dari para peserta, sesi tanya 
jawab menjadi ajang yang sangat 
menarik pada acara ini. Acara ditutup 
dengan penyerahan cinderamata 
kepada Kepala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kabupaten Malang 
hellijanti. K, pembagian doorprize 
kepada para peserta yang bertanya, 
ramah tamah serta foto bersama.

SOSIALISASI MEKANISME 
PEMBAYARAN BILLING SYSTEM 
MPN-G2

Rabu, 30 September 2015 
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Seputar Bea Cukai

bertempat di Aula Lantai 4 Gedung 
Kanwil DJBC dan DIY, KPPBC TMP A 
Semarang menyelenggarakan kegiatan 
sosialisasi tentang “Mekanisme 
Pembayaran Billing System Modul 
Penerimaan Negara Generasi 2 
(MPN-G2)”. Kegiatan sosialisasi ini 
diikuti oleh seluruh pengguna jasa 
yang berada dibawah pengawasan 
KPPBC TMP A Semarang, terdiri 
dari Pengusaha Kawasan Berikat, 
Pengusaha Pabrik hasil Tembakau 
dan Pengusaha Pabrik Minuman 
Mengandung Etil Alkohol. Acara 
yang dibuka oleh Kepala KPPBC TMP 
A Semarang Iman Prayitno ini diisi 
dengan materi tentang implementasi 
Modul Penerimaan Negara Generasi 2, 
dengan diikuti praktek secara langsung 
dalam membuat kode Billing bagi para 
pengguna jasa, yang dimoderatori oleh 
Kasi Perbendaharaan KPPBC TMP A 
Semarang Andi Purnawan. 

Pelaksanaan sosialisasi ini 
diharapkan dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan seluruh pengguna 
jasa tentang “Mekanisme Pembayaran 
Billing System Modul Penerimaan 
Negara Generasi 2 (MPN-G2)”, 
sehingga nantinya apabila ketentuan 
itu sudah diberlakukan, seluruh 
pengguna jasa bisa melaksanakannya 
dengan baik.

Di tempat dan waktu yang 
berbeda, KPPBC TMP B Kuala Namu 
juga melaksanakan Sosialisasi 
Implementasi Modul Penerimaan 
Negara Generasi 2, tepatnya pada 
Kamis, 8 Oktober 2015 di Aula KPPBC 
TMP B Kuala Namu. Acara yang 
dibuka oleh Kepala Seksi Penyuluhan 
dan Layanan Informasi Nyoman 
Adhi Suryadnyana, diisi dengan 
pemaparan materi oleh Kepala Seksi 
Perbendaharaan Agustina Marpaung 
mengenai Modul Penerimaan Negara 
Generasi 2 yang diikuti dengan praktek 
pembuatan kode Billing.

Acara sosialisasi ini dihadiri 
oleh pengguna jasa KPPBC TMP 
B Kuala Namu, yang terdiri dari 
Importir, Eksportir, Pengusaha 
Pengurusan Jasa Kepabeanan, dan 
Perusahaan Jasa Titipan. Masing-
masing peserta mendapatkan CD 
yang berisi tentang materi sosialisasi. 
Dengan dilaksanakannya acara 
sosialisasi ini diharapkan pengguna 
jasa dapat memahami perubahan 
mekanisme yang terjadi sehingga 
apabila nantinya MPN G2 ini sudah 
diberlakukan, pengguna jasa sudah 
dapat melaksanakannya dengan baik 
dan benar.

LAMPUNG FAIR 2015
Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) 

Way halim Lampung yang biasanya 
sepi pengunjung mendadak menjadi 
pusat keramaian warga Lampung di 
bulan September 2015. Tempat ini 
disulap menjadi wahana Lampung Fair 
2015, sebuah event pameran tahunan 
Pemprov Lampung  yang diikuti oleh 
pemerintah kota dan kabupaten, 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 
dan Unit Kerja Kementerian Vertikal se 
Provinsi Lampung. Selain itu pameran 
ini juga diikuti oleh perusahaan swasta, 
UKM, dan masyarakat yang ingin 
memamerkan hasil karya dan hasil 
bumi mereka. Kegiatan Lampung 
Fair diselenggarakan oleh Pemprov 
Lampung untuk memperkenalkan 
potensi dan hasil alam yang ada di 
Lampung, serta untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi pada Provinsi 
Lampung. Acara ini diselenggarakan 
selama 16 hari yaitu tanggal 5 
sampai dengan 20 September 2015. 
Pembukaan dilakukan oleh Gubernur 
Lampung, Rido Ficardo, pada tanggal 5 
September 2015.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 
B Bandar Lampung sebagai salah 

satu Instansi Vertikal di Lampung 
tak ketinggalan untuk ikut serta 
dalam kegiatan Lampung Fair 2015 
ini. Tujuan keikutsertaan adalah 
untuk  memperkenalkan tugas, visi, 
misi serta fungsi Utama Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai kepada 
masyarakat provinsi Lampung. 
KPPBC TMP B Bandar Lampung 
bertempat di hall B Lampung Fair 
2015 bersama SKPD dan Kementerian 
Vertikal se Provinsi Lampung. Dengan 
desain stand yang menarik dan 
pramustand yang berseragam rapi 
serta ramah tak pelak membuat 
stand Bea Cukai ramai dikunjungi oleh 
masyarakat pengunjung Lampung 
Fair 2015. Masyarakat cukup antusias 
menanyakan mengenai apa peran 
DJBC serta apa sebenarnya pekerjaan 
DJBC. Banyak juga yang menanyakan 
bagaimana tata cara ekspor impor 
dan bagaimana cara bergabung 
menjadi pegawai DJBC. Dengan ramah 
tim pegawai KPPBC TMP B Bandar 
Lampung yang menjadi pramustand 
Bea Cukai pun senantiasa menjelaskan 
dan menjawab semua pertanyaan 
dengan senang hati. 

Selama pelaksanaan Lampung Fair 
2015 KPPBC TMP B Bandar Lampung 
tercatat dikunjungi oleh sekitar 
500 tamu dari berbagai kelompok 
masyarakat. Para pengunjung tersebut 
mengapresiasi kinerja DJBC yang 
tidak hanya melakukan pelayanan 
tetapi juga melakukan pengawasan 
dan revenue collector. Acara Lampung 
Fair 2015 ini ditutup secara resmi 
pada tanggal 20 September 2015 oleh 
Sekda Provinsi Lampung. Pada acara 
penutupan tersebut diumumkan 
bahwa stand KPPBC TMP B Bandar 
Lampung mendapatkan penghargaan 
berupa piala sebagai Juara Pramustand 
kategori Pramustand Instansi Vertikal 
se Provinsi Lampung. Bravo Bea Cukai 
Bandar Lampung. (*)
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PENJALURAN BARANG IMPOR
Pertanyaan:

Perkenalkan nama saya Fuad staf Ekspor Impor dari perusahaan garment di daerah 
Purkawarta. Saya ingin menanyakan mengenai sistem penjaluran barang impor yang 
diberikan oleh Bea Cukai?. Kenapa impor dari perusahaan kami terkadang terkena jalur 
merah dan terkadang terkena jalur hijau?

Terima kasih.
Fuad

Jawaban:

Terkait pertanyaan Saudara mengenai penjaluran barang impor, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
1. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dijelaskan bahwa terhadap barang impor 

dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang yang dilakukan 
secara selektif dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada barang dan importir. 

2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah menetapkan mekanisme penjaluran barang impor berdasarkan profil importir 
dan profil komoditi, sebagaimana dalam peraturan nomor P-24/BC/2009.

3. Profil importir adalah kumpulan elemen yang dapat mengindikasikan tingkat risiko importir, sedangkan profil 
komoditi adalah  kumpulan elemen yang dapat mengindikasikan tingkat risiko komoditi. Profil importir sendiri dibagi 
kedalam 6 kategori, diantaranya  importir Risiko Sangat Tinggi, Risiko Tinggi, Risiko Menengah, Risiko Rendah, MITA 
Non Prioritas dan MITA Prioritas. Sedangkan profil komoditi dibagi kedalam 3 kategori yaitu komoditi Risiko Sangat 
Tinggi, Tinggi dan Rendah.

4. Perpaduan antara profil importir dan profil komoditi tersebut yang menghasilkan penjaluran barang impor. Dimana 
nantinya terhadap barang impor tersebut akan dikenakan Jalur hijau, Jalur Kuning, Jalur Merah, Jalur MITA Non 
Prioritas, dan Jalur MITA Prioritas.

5. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009 dijelaskan mengenai istilah jalur-jalur tersebut, 
antara lain:
a. Jalur hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang 
(SPPB).

b. Jalur Kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan 
pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

c. Jalur Merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan 
fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB

d. Jalur MITA Non Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas 
untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali untuk barang 
ekspor yang diimpor kembali (reimpor), barang yang terkena pemeriksaan acak, atau barang impor sementara.

e. Jalur MITA Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Prioritas untuk 
pengeluaran Barang Impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salam,
Subdit Humas dan Penyuluhan
Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bea Cukai Menjawab
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“Melancong ke Kota Padang.. 
Membayangkan Teluk Bayur 
ke Masa Lalu”

Penggalan lagu lawas 
yang dinyanyikan  Erni 
Johan di era 70-an, 
konon   menurut cerita 

kerabat  yang asalnya dari tanah 
Minang, Bukit Tinggi, selalu 
diputar di Pelabuhan Laut Teluk 
Bayur, Sumatera Barat  melepas  
keberangkatan  penumpang kapal 
yang akan pergi merantau.  Di 
salah satu dermaga di bagian atas  
pelabuhan terdapat lokasi untuk 
sanak saudara atau pengantar  
yang akan melepas kepergian 
saudara mereka.  Memang benar 
gambaran lirik lagu Erni Johan, 
Lambaian tanganmu kurasakan 
pilu di dada… tangan para 
pengantar pun melambai-lambai 
melepas kepergian keluarga 
mereka untuk mengarungi luasnya 
Samudera Indonesia. Tak terasa 
alunan lagu itu selesai, satu 
persatu pengantar meninggalkan 
Pelabuhan Teluk Bayur. Begitulah, 
Pelabuhan Teluk Bayur menjadi 
saksi sejarah sejak zaman Kolonial 
Belanda, tentang perpisahan 
dan perjumpaan. Tangis, janji, 
tawa bahagia maupun doa saat 
mengantar maupun menjemput 
kerabatnya menjadi ucapan yang 
tak asing di telinga mereka.

Kapal laut besar yang 
membawa para perantau menimba 
ilmu ke negeri seberang atau 
mengadu nasib untuk menjemput 

asa menjadi sarana transportasi 
yang paling hebat ketika itu. 
Namun seiring kemajuan zaman, 
moda transportasi kapal laut 
oleh masyarakat minang kini 
sudah mulai ditinggalkan. Bahkan 
saat ini pelabuhan Teluk Bayur 
yang dulu ibarat jangkar impian 
hari depan telah sepi oleh 
penumpang,  karena banyaknya  
pilihan moda transportasi mulai 
dari jenis bus antar provinsi 
hingga penerbangan pesawat 
dengan biaya terjangkau dan 
menempuh  waktu perjalanan 
yang tidak lama. Kegiatan 
yang tersisa hanya untuk lalu 
lintas barang  antar pulau yang 
membawa CPO, bungkil, beras, 
karet, semen, batu bara dan lain 
sebagainya. 

Pelabuhan Teluk Bayur yang 
terdapat di Kota Padang, provinsi 
Sumatera Barat ini dibangun 
antara tahun 1888-1893 pada 
zaman kolonial Belanda oleh 
seorang arsitek bernama Ir. 
J.P Yzeman. Awalnya bernama 
Emmahaven diambil dari nama 
Ratu di Belanda, yaitu Ratu 
Emma. Fungsi utama pelabuhan 
Emmahaven pada masa itu adalah  
sebagai pintu gerbang antar pulau 
baik untuk penumpang maupun 
hasil bumi yang kemudian juga 
berkembang sebagai pintu 
gerbang arus keluar masuk 

Travel Notes

Selamat tinggal Teluk Bayur permai 
Daku pergi jauh ke negri seb’rang…
Ku kan mencari ilmu di negri orang …
bekal hidup kelak di hari tua…..



51Volume 47, Nomor 11, November 2015

Travel Notes

barang ekspor-impor dari dan ke 
Sumatera Barat.

Keindahan alam juga bisa kita lihat 
di sekitar pelabuhan ini. Pemandangan 
Samudera hindia akan terlihat  dari bukit 
sekitar Teluk Bayur. Pepohonan kelapa 
menambah indahnya alam Teluk Bayur 
saat daunnya melambai tertiup angin, 
dipadu padankan dengan birunya langit 
dan air laut yang menghampar ditemani 
pasir putih yang luas di tepian pantai. 
Beningnya air laut dan dasar lautnya 
yang dangkal bisa terlihat mata. Memang 
sungguh indah alam Teluk Bayur 
keindahannya sangat lengkap, lautan, 
pantai dan bukit-bukit melengkapi 
pemandangan yang langsung terhampar 
ke Samudera Indonesia.

Rancaknya Kota Padang
Dari Pelabuhan Teluk Bayur kami 

menuju ke Pantai Aie Manih Atau 
Pantai Air Manis,  salah satu tempat 
wisata di Padang yang juga terkenal, 
bahkan sudah mendunia dengan 
legenda Malin Kundang yang dipercaya 
sebagai bukti bahwa legenda tersebut 
memang benar-benar nyata. Kisah 
Malin Kundang sendiri bercerita 
tentang seorang anak yang tidak 
mengakui ibu kandungnya sendiri 
setelah ia menjadi seorang yang kaya 
raya. Kemudian Malin Kundang dikutuk 
menjadi batu, dan batu tersebut berada 
di Pantai Aie Manih (Pantai Air Manis). 
Selain terkenal dengan batu Malin 
Kundang, pantai ini juga menawarkan 
pemandangan yang indah dengan 
Gunung Padang sebagai latarnya, 
serta gelombang yang aman untuk 
wisata pantai. Para peselancar air 
pun banyak memanfaatkan pantai ini 
untuk menyalurkan hobinya, bahkan 
wisatawan dari luar negeri setiap akhir 
minggu menyempatkan waktunya 
untuk berselancar air. Sabtu dan 
minggu merupakan waktu yang ramai 
untuk Pantai Air Manis dikunjungi 
wisatawan, baik dari luar kota Padang 
seperti Pekanbaru, Jambi dan daerah 
lainnya maupun dari luar negeri.

Siangnya saat waktu makan tiba, 
kami berkesempatan menikmati gulai 
Kapalo Ikan yang merupakan masakan 
khas padang dan banyak digemari 
masyarakat Indonesia. Untuk menuju 

lokasinya di Bungus, kami melewati 
Pelabuhan Teluk Bayur di luar lokasi 
pelabuhan dan ternyata pemandangan 
alamnya pun tak kalah elok, namanya 
Pantai Nirwana lokasinya kurang lebih 
sekitar 14 km  sebelah selatan kota 
Padang. Pantai yang berlokasi tidak 
jauh dari Pelabuhan Teluk Bayur ini 
adalah salah satu tempat wisata di 
Padang yang paling disukai karena 
akses yang mudah dan jaraknya yang 
tidak jauh. Kata rekan yang mengantar 
kami, waktu terbaik untuk berkunjung 
ke Pantai Nirwana adalah pada sore 
hari, karena dapat menikmati indahnya 
matahari terbenam, dilanjutkan 
dengan pemandangan lampu sorot dari 
Pelabuhan Teluk Bayur.

Melihat-lihat Kota Tua dari 
Jembatan Siti Nurbaya

Tidak terlalu jauh dari Kota Padang 
ke arah Selatan melewati Pelabuhan 
lama di Muaro Batang Arau, sekitar 
pukul 16.30 kami singgah sejenak 
di Jembatan Siti Nurbaya, tidak sampai 
satu jam kami berada di Jembatan 
Siti Nurbaya, tetapi sudah cukup buat 
kami untuk menikmati pemandangan 
dari atas jembatan bangunan-
bangunan peninggalan Belanda yang 
arsitekturnya klasik, berdampingan 
dengan  kawasan Pecinan, dengan 
Kelenteng See Hin Kiong. Ditambah lagi  
kapal-kapal speedboat terlihat sedang 
bersandar dipinggiran pelabuhan 
muara.  Jembatan Siti Nurbaya adalah 
jembatan yang membentang sepanjang 
60 meter di atas Muara  Batang Arau, 
Kota Padang, menghubungkan daerah 
kota tua dengan wilayah di sekitar bukit 
Gunung Padang. 

Jembatan Siti Nurbaya  menjelang 
sore tiba ternyata menjadi tempat 
wisata penduduk setempat. Berbagai 
makanan kecil yang masih hangat 
disediakan para penjaja makanan 
disana dengan tempat duduk yang 
telah disediakan di pinggir-pinggir 
jembatan. Dan memang tepat rasanya 
kalau kami datang pada jam tersebut, 
karena waktu yang paling cocok adalah 
pada waktu menjelang matahari 
terbenam, kita bisa menyaksikan 
keindahan pemandangan matahari 
terbenam dari jembatan tersebut. 

Setelah itu area di sekitar jembatan 
akan dipenuhi oleh para penjual 
makanan yang menawarkan kuliner 
khas Padang dengan harga yang 
cukup bersahabat. Di sini Anda dapat 
mencicipi sate padang, soto padang, 
pisang bakar,jagung bakar dan berbagai 
minuman khas yang melengkapi  
plesiran di Jembatan Siti Nurbaya.

Di jembatan ini pula kita bisa 
menikmati keindahan lereng Bukit 
Gunung Padang dimana tokoh legenda 
Siti Nurbaya dimakamkan. Bukit tempat 
disemayamkannya jasad Siti Nurbaya 
ini memiliki nama yang sama dengan 
Jembatan Siti Nurbaya, yaitu bukit 
Siti  Nurbaya. Lereng Gunung Padang 
pun tidak terlihat sepi karena dipenuhi 
kerlap-kerlip lampu dari pemukiman 
penduduk di sekitar bukit. Begitu pula 
dengan permukaan air sungai Batang 
Arau di bawah jembatan yang terlihat 
berkilauan karena memantulkan cahaya 
lampu aneka warna dihiasi pula jejeran 
kapal speedboat yang ditambat di 
pelabuhan  muara menambah cantiknya 
pemandangan di Jembatan Siti Nurbaya.

Perjalanan kami lanjutkan dengan 
menyusuri Pantai Padang, matahari 
terlihat sudah mulai tenggelam, 
namun suasana Pantai Padang tidak 
pernah sepi dari pengunjung. Deburan 
ombaknya semakin tinggi tetapi tidak 
mengurangi rasa takut pengunjung 
untuk menikmati panorama alam laut 
Padang. Pantai Padang berlokasi di 
pusat kota Padang, Pantai Padang 
sangatlah mudah untuk dicapai maka 
tak heran lokasi ini selalu dipadati 
oleh warga kota Padang yang ingin 
menyegarkan pikiran dari segala 
rutinitas sehari-hari. Dipantai yang 
tidak memiliki pasir ini, terdapat area 
bermain anak-anak dan resto-resto 
dengan dengan menu masakan ikan 
laut. Menimati eloknya panorama 
kota Padang  harus kami akhiri sampai 
di Pantai Padang, karena hari sudah 
menjelang malam, meski belum 
lengkap kami mendatangi lokasi 
wisata di kota rancak ini tetapi karena 
keterbatasan waktu dan saatnya  kami 
untuk berisitirahat dan mempersiapkan 
diri kembali ke Jakarta esok harinya. 

(Ariessuryantini, Kity, MPR dan 
A.Razaq)
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Hobi dan Komunitas

“Menggapai Semenanjung 
di Kegelapan Laut”

Ada sekumpulan pegawai di 
KPPBC Bandar Lampung 
yang sejak Desember tahun 
2014 memiliki hobi dan 

kebiasaan baru. hobi renang dan 
kebiasaannya mereka lakukan di laut 
pagi hari pukul 05.00 setelah subuh.  
Komunitas yang mereka namakan 
Customs Swimming Club (CSC) ini boleh 
jadi disenangi oleh orang-orang yang 
punya nyali ingin mengolah rasa takut 
menjadi sesuatu yang produktif. 

Pembentukan komunitas CSC 
sebenarnya terinspirasi dari sebuah 
komunitas yang anggotanya 
didominasi oleh sekelompok 
perempuan yang  bisa dibilang usianya 
sudah tidak muda lagi diatas 50 
tahun, mereka yang rata-rata adalah 
keturunan Tionghoa setiap pagi pukul 
05.00 berenang dari Pantai Mutun 
menuju Pulau Tangkil yang jaraknya 
kurang lebih 1500 meter. Salah seorang 
pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean 

B Bandar Lampung, Romulus sering 
melihat dan memperhatikan aktifitas 
komunitas ini, dan bertanya-tanya 
dalam hati mengapa hal itu selalu 
dilakukan di pagi buta, bukan siang 
atau sore hari disaat cahaya matahari 
masih terang di sekitar lautan. 

Setelah ditanyakan dan mendapat 
penjelasan dari para ibu tangguh dan 
pemberani ini, ternyata berenang 
di pagi hari banyak manfaatnya 
buat kesehatan. Dan tidak hanya 
untuk kesehatan, namun juga 
berkhasiat untuk kecantikan. Banyak 
kandungan zat dalam air laut yang 
sangat bermanfaat bagi kesehatan 
dan kecantikan seperti magnesium, 
potasium, kalsium sulfat, zat besi, 
boron, selenium, zink dan soium serta 
masih banyak lagi. Maka tak heran 
para ibu  perenang ini selain ingin 
tetap sehat juga supaya cantik dan 
awet muda. “Di dalam air laut itulah 

Bagi yang belum pernah merasakan berenang di lautan  menempuh 
jarak yang cukup lumayan jauh, pasti awalnya luapan rasa 
gamang dan takut akan memenuhi benak kita. Apakah bisa sampai 
ke satu arah yang dituju, ataukah mungkin  kehabisan tenaga dan 
nafas ditengah perjalanan?  Namun lama kelamaan, perasaan tadi 
beranjak reda, berubah menjadi kenikmatan untuk terus berenang 
manakala berhasil mencapai semenanjung atau daratan pulau.
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ion-ion dan mineral yang terkandung di 
dalam air laut akan bekerja menembus 
dan meresap melalui pori-pori kita, 
apalagi kalau hal itu dilakukan pada 
pagi hari akan lebih meresap melalui 
pori-pori  tubuh,” kata salah satu 
anggota CSC, Ichan mengenai khasiat 
air laut di pagi hari.

Zat-zat berkhasiat tadi akan 
bekerja untuk melancarkan sirkulasi 
darah, memperkuat otot jatung, 
melenturkan atau merelaksasi 
otot sehingga tubuh terasa segar, 
melancarkan sistem pernapasan, 
meningkatkan produksi sel darah 
merah, menormalkan tekanan darah, 
menyeimbangkan keasaman dalam 
darah,  mencegah keropos tulang 
dan osteoporosis, meringankan 
sakit pinggang, wasir, rematik dan 
sebagainya.

Diakui Ichan, dirinya yang semula 
merasakan keluhan nyeri di pinggang 
lama kelamaan tidak merasakan 
lagi sakitnya setelah rutin dua kali 
seminggu berenang pagi hari di laut, 
begitu juga dengan beberapa anggota 
lainnya, ada juga yang punya keluhan 
batuk pilek yang lama sembuhnya 
tetapi setelah melakukan ritual 
berenang di laut pagi hari hilang 
semua penyakitnya tadi. “Pak Romulus 
(Kasubsi hanggar PKC XIII) dan Pak 
Krisnadi  (PKC II) merupakan founding 
father komunitas CSC, merekalah yang 
mulai merintis dan mengumpulkan 
anggota supaya menyenangi olahraga 
ini. Dari tahun ke tahun anggotanya 
semakin bertambah, kegiatan rutin 
pun kami lakukan dua kali dalam 
seminggu, Selasa dan Kamis,” Ichan 
menambahkan.

“Saya sendiri saat itu baru 
tahu, berenang di laut rupanya 
sangat menyenangkan. Terlebih 
menjelang pagi, saat suasana lautan 
masih diselimuti kegelapan rasanya 
ada sensasi tersendiri yang kami 
rasakan,”ujar Ichan bersemangat, 
meski ia juga mengingatkan adanya 
musim binatang ubur-ubur di bulan-
bulan tertentu yang bisa jadi kendala 
saat berenang, karena sengatannya 
bisa membuat gatal dan rasa terbakar 
seperti melepuh. 

Dengan bermodal perlengkapan 
baju renang atau bisa juga dengan  
kaos dan celana biasa, masker atau 
bisa juga kaca mata renang (google), 
kaki katak (untuk menambah daya 

dorong kaki ketika berenang) dan 
pelampung yang dilengkapi tali  
dilingkarkan di badan, ke-12 anggota 
CSC   berenang mengarungi lautan 
dengan jarak tempuh 1500-2000 
meter, yang terdiri dari  Krisnadi, 
Candra Gunawan (Bendahara CSC), 
Ichan, Emil. “Disamping juga ada Pak 
Romulus,  Mas Vincent, Reza, Firdaus, 
Anas, Gilang, M. Yamin, dan Sahbani. 
Start berangkat kita tempuh jarak 750 
meter, kalau perjalanannya lurus, tapi 
kalau agak melenceng atau berbelok-
belok jalurnya bisa sampai 1000 meter.  
Berangkat dan pulang dari Pantai 
Mutun ke Pulau Tangkil bisa mencapai 
1,5 – 2 kilometer. Rasa puas dan lega 
kalau kita bisa mencapai daratan 
pulau karena ditempuh dengan 
menyeberang selat lautan,” tukas 
Ichan menceritakan pengalamannya 
menyeberangi selat.

Ichan kadang baru tersadar saat 
sampai di tengah laut  dan berada di 
atas laut yang jarak kedalamannya 
cukup lumayan dan dibawahnya 
gelap gulita. “Kadang rasa takut 
serentak menyeruak, waah dimana 
niih ? pertanyaan itu timbul di dalam 
hati.  Pertanyaan lain yang lebih 
menakutkan pun mulai bermunculan, 
hiiih apa ada  ikan besar yang 
mengerikan yang akan memangsa 
saya..?  haha…sempat siih ganggu 
ketenangan, tapi lama kelamaan, 
entah bagaimana, luapan rasa takut ini 
serentak akan  hilang berubah menjadi 
kenikmatan untuk terus berenang 
mencapai Pulau Tangkil.” 

Tangan dan kaki dipakai terus 
untuk mengayuh dan disaat mulai 
terasa pegal dan letih mereka 
beristirahat di tengah-tengah laut, 
mengapung bersama pelampung. 

Kadang dititik inilah mereka bertemu 
dengan komunitas lainnya, akhirnya 
acara istirahat menjadi ajang ngobrol 
tukar-menukar pengalaman. Setelah 
lelah hilang perjalanan dilanjutkan 
sampai akhirnya tangan mereka 
menyentuh daratan, Ya Pulau Tangkil 
sudah di depan mata, waktunya para 
perenang beristirahat dan menikmati 
udara bersih pagi hari dan bersiap 
berenang kembali ke Pantai Mutun. 

Rasa takut yang sempat 
mendominasi pikiran, tak sedikit pun 
tersisa. Yang ada hanyalah rasa syukur 
dan keberanian. Pada akhirnya, kita 
semua hanya bisa berupaya mencari 
keseimbangan antara ketakutan 
dan keberanian. Menghilangkan 
rasa takut dengan melatihnya lewat 
pengalaman bersama alam ternyata  
menjadi kesempatan untuk menguji 
keberanian.  Kita semua hanya bisa 
berupaya mencari keseimbangan 
antara ketakutan dan keberanian 
supaya kita bisa berada pada titik 
keseimbangan itu. Terus Semangat 
CSC Lampung, Semoga semangatnya 
bisa menular ke BC lainnya di seantero 
nusantara !  

(Ariessuryantini, Desi Andari P. 
dan Rudi Andrian)
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Orang Islam Indonesia pada 
umumnya jika selesai 
menunaikan Ibadah haji, 
maka sering di panggil Pak 

haji Fulan atau Ibu hajah Fulanah, 
bahkan ada sebagian orang yang 
dengan sengaja menambahkan gelar 
haji di depan namanya untuk penulisan 
dalam dokumen atau surat-surat 
penting dengan berbagai alasan, 
diantaranya ada yang mengatakan itu 
merupakan Syiar, supaya orang tertarik 
untuk segera mengikuti menunaikan 
ibadah haji.

Menurut  arkeolog Islam 
Nusantara, Agus Sunyoto, hal 
tersebut mulai muncul sejak tahun 
1916. “Kenapa dulu tidak ada haji 
Diponegoro, Kiai haji Mojo, padahal 
mereka sudah haji? Dulu kiai-kiai 
enggak ada gelar haji, wong itu ibadah 
kok. Sejarahnya gelar “haji”, dimulai 
dari perlawanan umat Islam terhadap 
kolonial. Setiap ada pemberontakan 
selalu dipelopori guru thariqah, haji, 
ulama dari Pesantren, sudah, tiga itu 
yang jadi ‘biang kerok’ pemberontakan 
kompeni, sampai membuat kompeni 
kewalahan,” ujar Agus Sunyoto yang 

juga penulis buku “Atlas Wali Songo” 
yang juga Dosen STAINU Jakarta.

Asal usul Gelar “haji” di Indonesia 
Pada Masa Kerajaan Islam di 
Nusantara

Dikisahkan bahwa Pemeluk agama 
Islam yang pertama kali di tanah 
Sunda adalah Bratalegawa putra 
kedua Prabu Guru Pangandiparamarta 
Jayadewabrata atau Sang Bunisora 
penguasa kerajaan Galuh (1357-1371). Ia 
menjadi raja menggantikan abangnya, 
Prabu Maharaja (1350-1357) yang gugur 
dalam perang Bubat yaitu peperangan 
antara Pajajaran dengan Majapahit.

Bratalegawa memilih hidupnya 
sebagai seorang saudagar, ia sering 
melakukan pelayaran ke Sumatra, Cina, 
India, Srilanka, Iran, sampai ke negeri 
Arab. Ia menikah dengan seorang 
muslimah dari Gujarat bernama 
Farhana binti Muhammad. Melalui 
pernikahan ini, Bratalegawa memeluk 
Islam. Sebagai orang yang pertama 
kali menunaikan ibadah haji di kerajaan 
Galuh, ia dikenal dengan sebutan haji 
Purwa (Atja, 1981:47).

Setelah menunaikan ibadah haji, 

Asal-usul 
Gelar Haji 
di Indonesia

haji Purwa beserta istrinya kembali ke 
kerajaan Galuh di Ciamis pada tahun 
1337 Masehi. Di Galuh ia menemui 
adiknya, Ratu Banawati, untuk 
bersilaturahmi sekaligus mengajaknya 
masuk Islam. Tetapi upayanya itu tidak 
berhasil. Dari Galuh, haji Purwa pergi 
ke Cirebon Girang untuk mengajak 
kakaknya, Giridewata atau Ki Gedeng 
Kasmaya yang menjadi penguasa 
kerajaan Cirebon Girang, untuk 
memeluk Islam. Namun kakaknya pun 
menolak.

Naskah kuno selain Carita 
Parahyangan yang mengisahkan 
orang-orang jaman dulu yang telah 
berhasil menunaikan ibadah haji 
adalah Carita Purwaka Caruban Nagari 
dan naskah-naskah tradisi Cirebon 
seperti Wawacan Sunan Gunung 
Jati, Wawacan Walangsungsang, dan 
Babad Cirebon. Dalam naskah-naskah 
tersebut disebutkan adanya tokoh lain 
yang pernah menunaikan ibadah haji 
yaitu Raden Walangsungsang bersama 
adiknya Rarasantang. Keduanya adalah 
putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, 
dan pernah berguru agama Islam 
kepada Syekh Datuk Kahpi selama tiga 
tahun di Gunung Amparan Jati Cirebon.

Setelah cukup berguru ilmu agama 
Islam, atas saran Syekh Datuk Kahpi, 
Walangsungsang bersama adiknya 
Rarasantang berangkat ke Mekah, 
diduga antara tahun 1446-1447 atau 
satu abad setelah Bratalegawa, 
untuk menunaikan ibadah haji dan 
menambah ilmu agama Islam. Dalam 
perjalanan ibadah haji itu, Rarasantang 
dinikahi oleh Syarif Abdullah, Sultan 
Mesir dari Dinasti Fatimiyah, dan 
berputra dua orang yaitu Syarif 
hidayatullah (1448) dan Syarif 
Arifin (1450). Sebagai seorang haji, 
Walangsungsang kemudian berganti 
nama menjadi haji Abdullah Iman, 
sementara Rarasantang berganti nama 
menjadi hajjah Syarifah Mudaim.

Masih banyak beberapa sejarah 
pengenaan haji kalai itu, seperti Sultan 
Ageng Tirtayasa yang mengirimkan 
putranya Abdul Kahar ke Mekah 
untuk berhaji dan menemui sultan 
Mekah pada tahun 1671. kemudian 
Abdul Kahar kemudian dikenal dengan 
sebutan Sultan haji.
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Zaman Hindia Belanda
Di zaman pendudukan Belanda, 

sudah banyak pahlawan Indonesia 
yang menunaikan ibadah haji 
seperti Pangeran Diponegoro, hOS 
Cokroaminoto, Ki hajar Dewantara dan 
masih banyak lagi. Namun tidak pernah 
kita mendengar mereka menggunakan 
gelar haji. Kepulangan mereka dari haji 
tentunya banyak membawa perubahan 
untuk Indonesia, tentunya perubahan 
ke arah yang lebih baik. Contohnya 
hOS Cokroaminoto, pulang berhaji 
mendirikan Sarekat Islam. Begitu juga 
Ki hajar Dewantara yang berjuang 
dalam bidang pendidikan. 

Begitu juga dengan pahlawan 
lainnya, Contohnya adalah Pangeran 
Diponegoro yang pergi haji dan 
ketika pulang melakukan perlawanan 
terhadap Belanda. Imam Bonjol yang 
pergi haji dan ketika pulang melakukan 
perlawanan terhadap Belanda dengan 
pasukan Paderinya. Muhammad 
Darwis yang pergi haji dan ketika 
pulang mendirikan Muhammadiyah, 
hasyim Asyari yang pergi haji dan 
kemudian mendirikan Nadhlatul 
Ulama, Samanhudi yang pergi haji dan 
kemudian mendirikan Sarekat Dagang 
Islam. hal-hal seperti inilah yang 
merisaukan pihak Belanda. Maka salah 
satu upaya belanda untuk mengawasi 
dan memantau aktivitas serta gerak-
gerik ulama-ulama ini adalah dengan 
mengharuskan penambahan gelar 
haji di depan nama orang yang telah 
menunaikan ibadah haji dan kembali ke 
tanah air. 

Ketentuan ini diatur dalam 
Peraturan Pemerintahan Belanda 
Staatsblad tahun 1903. Pemerintahan 
kolonial pun mengkhususkan Pulau 
Onrust dan Pulau Khayangan di 
Kepulauan Seribu jadi gerbang utama 
jalur lalu lintas perhajian di Indonesia. 

Dahulu di zaman penjajahan Belanda, 
Belanda sangat membatasi gerak-
gerik umat muslim dalam berdakwah, 
segala sesuatu yang berhubungan 
dengan penyebaran agama terlebih 
dahulu harus mendapat izin dari 
pihak pemerintah Belanda. Mereka 
sangat khawatir apabila nanti timbul 
rasa persaudaraan dan persatuan di 
kalangan rakyat pribumi, yang akan 
menimbulkan pemberontakan, karena 
itulah segala jenis acara peribadatan 
sangat dibatasi. Pembatasan ini juga 
diberlakukan terhadap ibadah haji. 
Bahkan untuk yang satu ini Belanda 
sangat berhati-hati, karena pada saat itu 
mayoritas orang yang pergi haji, ketika 
ia pulang ke tanah air maka dia akan 
melakukan perubahan.

Di Kepulauan Seribu, di Pulau 
Onrust dan Pulau Khayangan (sekarang 
Pulau Cipir), orang-orang yang pulang 
haji, banyak yang di karantina di sana. 
Ada yang memang untuk dirawat dan 
diobati karena sakit akibat jauhnya 
perjalanan naik kapal, dan ada juga 
yang disuntik mati kalau dipandang 
mencurigakan. Karena itu gelar 
haji menjadi semacam cap yang 
memudahkan pemerintah hindia 
Belanda untuk mengawasi mereka yang 
dipulangkan ke kampung halaman.

Seperti yang telah disinggung 
sebelumnya, banyak tokoh yang 
membawa perubahan sepulang 
berhaji maka pemakaian gelar h akan 
memudahkan pemerintah kolonial 
untuk mencari orang tersebut apabila 
terjadi perubahan. “Para kolonialis 
sampai kebingungan karena setiap ada 
warga pribumi pulang dari tanah suci 
Mekah selalu terjadi pemberontakan. 
“Tidak ada pemberontakan yang tidak 
melibatkan haji, terutama kiai haji 
dari pesantren-pesantren itu. Untuk 
memudahkan pengawasan”, demikian 

lanjut  Agus Sunyoto yang juga Wakil 
Ketua Pengurus Pusat Lembaga Seni 
Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) 
itu.

Kemudian  pada tahun 1916  
Pemerintah Belanda mengeluarkan 
keputusan Ordonansi haji, yaitu setiap 
orang yang pulang dari haji wajib 
menggunakan gelar “haji”. 
Untuk apa ordonansi haji itu? Supaya 
penjajah gampang mengawasi terutama  
intelijennya sehingga  sejak 1916 itulah 
setiap orang Indonesia yang pulang dari 
luar negeri diberi gelar haji. 
             Sedangkan sebutan atau 
panggilan “Ya haj” yang ada di 
Timur Tengah hanya bersifat verbal 
atau ucapan penghormatan saja, 
karena pemerintahan di sana tidak 
mengeluarkan sertifikat haji. Di Arab 
Saudi maupun di negara belahan dunia 
manapun ketika seseorang pulang 
menunaikan ibadah haji tidak ada 
yang menambahkan gelar tersebut di 
depan nama mereka. Lalu bagaimana 
sejarahnya gelar “haji itu bisa muncul di 
Indonesia ?

Sebagaimana disebutkan, secara 
kebahasaan, haji berarti menziarahi, 
mengunjungi. Jadi tepatnya istilah 
ini digunakan untuk orang yang mau 
beribadah haji, bukan untuk mereka 
yang telah selesai melaksanakannya. 
Ketika seseorang pulang dari ibadah 
haji, sebenarnya sematan haji bagi 
dirinya sudah tuntas karena dia tidak 
lagi berada dalam proses berziarah.

Sebaliknya di Indonesia, gelar 
tersebut masih tetap melekat. Orang-
orang yang telah selesai melaksanakan 
ibadah haji mendapat gelar tambahan 
di depan namanya dengan sebutan 
haji untuk laki-laki dan hajjah untuk 
perempuan. 

(Ariessuryantini-Disadur dari 
berbagai sumber )
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Kamis, 01 Oktober 2015 KPPBC TMP A Bekasi kembali 
berkesempatan melaksanakan kegiatan Capacity 

Building dimana kali ini mengusung tema luar biasa yaitu 
“Kapabilitas DJBC Dalam Menghadapi Tantangan Masa 
Depan”, dengan  narasumber dalam acara ini adalah 
Bapak Permana Agung Dradjattun, Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai periode tahun 1998-2002. Salah satu 
bagian materiyang disampaikan beliau dan dapat dijadikan motivasi adalah beliau mengatakan bahwa kita harus mampu 
menghadapi masa depan dan segala tantangannya, karena masa depan yang akan datang tidak akan sama dengan 
masa sekarang serta bagaimana seharusnya kita menghadapi masa depan itu, yaitu dengan apa yang dapat kita lakukan 
saat ini. Beberapa pengalaman semasa beliau menjabat juga disampaikan dengan penuh harapan mampu memberikan 
inspirasi kepada pejabat serta pegawai yang hadir saat itu. Diharapkan setelah diselenggarakannya acara Capacity Building 
ini dapat menambah semangat dan motivasi bagi para pegawai KPPBC TMP A Bekasi, khususnya dalam melakukan 
pengawasan dan pelayanan yang terbaik.

Selasa, 15 September 2015 KPPBC TMP A Bogor kedatangan 
perwakilan tim KPPBC Tangerang untuk melakukan studi banding 

sekaligus kunjungan kerja dalam rangka membandingkan kualitas 
pelayanan kantor. Salah satu bagian yang dikunjungi adalah Seksi 
Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen (PDAD), di mana kantor 
yang telah bersertifikat ISO 9001:2008 sejak tahun 2013 ini memiliki 
banyak aplikasi bermanfaat dalam peningkatan kualitas kantor, seperti 
Sikabayan (Sistem Manajemen Informasi Kanwil Jabar dan Kantor 
Pelayanan) yang memudahkan untuk mencari data pegawai di wilayah 
Jawa Barat, Inhouse Perijinan yang memudahkan seksi PKC dalam 
mengonsep perijinan Kawasan Berikat, Simini (Sistem Manajemen 
Informasi Network Terintegrasi) yang memudahkan seksi Penyuluhan 
dan Layanan Informasi dalam konsultasi Pengguna Jasa, dan yang 
baru saja disosialisasikan Jumat lalu adalah Simacan (Sistem Informasi 
Administrasi dan Pencatatan Dokumen Kawasan Berikat) yang akan 
memudahkan hanggar dalam administrasi dokumen di Kawasan 
Berikat. Tim juga mempelajari bagaimana pemrosesan dokumen di 
PDAD sehingga dapat terdistribusi dengan cepat.

KPPBC TMP A BEKASI

KPPBC TMP A BOGOR

Event

Rabu dan Kamis, 16 s.d. 17 September 2015, KPPBC TMP C 
Kotabaru mengadakan Workshop Boatzoeking yang diikuti 

oleh 30 peserta dengan rincian 15 peserta dari KPPBC TMP C 
Kotabaru dan 15 peserta dari KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC 
Kalbagtim. Workshop dimulai dengan pembelajaran di Aula KPPBC 
TMP C Kotabaru dengan materi mengenai tren penyelundupan 
barang terlarang seperti narkotika yang lebih banyak terjadi 
melalui sarana pengangkut laut yang masuk ke wilayah perairan 
indonesia serta modus operandi penyelundupan tersebut. Selanjutnya peserta melaksanakan simulasi 
pemeriksaan sarana pengangkut laut MV. Seiyo 18 Voy. 1509 di Jetty PT. Smart Tbk. dengan didampingi 
oleh para narasumber dan observer. Setelah simulasi, peserta Workshop Boatzoeking kembali ke Aula 
KPPBC TMP C Kotabaru untuk evaluasi dan diskusi mengenai pelaksanaan workshop. Workshop ditutup 
dengan ceramah umum dengan tema Customs Narcotics Team yang disampaikan oleh Kepala KPPBC 
TMP C Kotabaru, dan pembagian sertifikat kepada seluruh peserta.

KPPBC TMP C KOTABARU
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Ruang Kesehatan

PASIEN yang datang ke dokter gigi 
dengan keluhan ngilu/sakit gigi, secara 
umum oleh dokter gigi akan ditanyakan 
hal-hal, sebagai berikut :
1. Apakah giginya merasa sakit saat 

makan/minum sesuatu yang panas/ 
dingin/asam/manis?

Pertanyaan ini mengarah kepada 
diagnose karies (lubang) yang sudah 
sampai lapisan dentin atau masih 
email, maka sensasi rasa sakit hanya 
timbul pada saat anda  makan/
minum yang panas/dingin/asam/
manis.

Mengapa demikian? hal ini 
disebabkan karena dentin tersusun 
atas lubang-lubang atau pori-pori 
bernama tubulus dentin yang 
dibangun oleh struktur organik 
berupa kalogen. Apabila tubulus 
itu terbuka akibat adanya bakteri, 
dalam proses karies gigi, maka 
struktur dentin tersebut akan 
memicu zat yang terdapat dalam 
tubulus menuju syaraf gigi dan 
menimbulkan rasa sakit yang tajam.

2. Apakah rasa sakitnya bertahan 
sampai beberapa menit/jam, 
walaupun gigi anda tidak lagi 
tersentuh oleh makanan atau 
minuman panas/dingin/asam/manis?

Dalam hal ini, bila rasa sakit pada 
gigi masih tetap terasa, meskipun 
stimulus telah dihilangkan, maka 
diagnose mengarah ke pulpitis 
(lubang sudah mengenai daerah 
lebih dalam lagi, yaitu ruang pulpa 
yang berisi syaraf gigi).

Ketika karies menembus dentin, 
maka pembuluh darah dalam kamar 

pulpa akan menjadi padat, sehingga 
mengakibatkan nekrosis dan 
pembentukan nanah yang menekan 
syaraf di kamar pulpa.

Tekanan syaraf inilah yang 
dirasakan pasien sebagai rasa sakit 
yang hebat.

3. Apakah anda merasakan sakit pada 
gigi saat berbaring/makanan terselip 
kedalam lubang gigi?

Bila ada sisa makanan yang 
masuk ke dalam lubang gigi, maka 
akan semakin menambah tekanan, 
sehingga rasa sakit dapat menyebar 
hingga kepala, telinga, punggung. 
Pada tahap ini, sudah terjadi pulpitis 
(peradangan jaringan pulpa). 
Dengan berbaring, sering sekali 
menyebabkan rasa sakit bertambah 
hebat karena bendungan terjadi di 
kamar pulpa terutama pada saat 
posisi berbaring.

4. Apakah gigi anda sakit saat 
mengunyah/ menggigit makanan 
yang keras?

Bila jawabannya “ya”, maka hal ini 
menunjukkan bahwa telah terjadi 
peradangan jaringan dan tulang 
yang ada disekitar gigi.

Diagnosa dokter gigi akan lebih 
mengarah kepada karies mencapai 
pulpa non vital (kelanjutan dari 
penyakit pulpitis di atas).

Anda perlu waspada karena 
pada fase ini umumnya pasien 
tidak lagi mengalami rasa sakit, 
sehingga bila lalai diobati akan dapat 
menimbulkan bengkak yang bisa 
menjadi besar dan cukup berbahaya, 
karena umumnya berisi nanah.

Selain perawatan saluran akar, 
dokter juga biasanya memberikan 
obat minum antibiotika. Bakteri 
yang menginfeksi gigi, bila tidak 
dirawat oleh dokter gigi dapat 
menginfeksi organ-organ dalam 
kita, seperti: jantung, otak, rahim 
dan sebagainya. hal ini terjadi 
karena Fokal infeksi, yaitu infeksi 
kronis disuatu tempat dan dapat 
memicu penyakit ditempat lain. 
Bakteri yang ikut dalam aliran darah 
dapat memproduksi enzim yang 
mempercepat terbentuknya bekuan 
darah sehingga mengeraskan 
dinding pembuluh darah. Bakteri 
juda dapat mengendap pada plak/
lemak pembuluh darah sehingga 
menghambat aliran darah serta 
penyaluran sumber makanan 
dan oksigen ke jantung, sehingga 
jantung tidak berfungsi sebagaimana 
mestinya. Gejala awal yang dapat 
timbul, yaitu nyeri pada dada yang 
menjurus kepada serangan jantung. 
Penelitian menunjukkan bahwa, 

orang yang berpenyakit gigi 
mempunyai resiko 2 (dua) kali lebih 
tinggi terkena penyakit jantung 
koroner.

Untuk itu, mencegah tentu lebih 
baik dari pada mengobati. Mencegah 
gigi berlubang tentu jauh lebih baik dari 
pada mengobati.

Dengan demikian, maka sangat 
perlu untuk melakukan perawatan gigi 
yang baik secara berkala untuk dapat 
mencegah timbulnya sakit gigi.

Oleh : drg. I G.A. Heni H.
Poliklinik Kantor Pusat DJBC

MENGENAL BEBERAPA MACAM RASA SAKIT GIGI
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Kerelaan Novi untuk Membayar 
Bea Masuk dan Pajak Impor atas 
Barang Kiriman Dari Luar Negeri

Sambil sedikit cemberut 
Novi menemui kurir yang 
mengantarkan surat 
yang rupanya datang dari 

perusahaan jasa titipan. Dan tanpa 
mengindahkan apa yang disampaikan 
oleh kurir tersebut, Novi berteriak 
saat membaca surat tersebut, yang 
akhirnya membuat orang tuanya ikut 
keluar menanyakan apa yang terjadi 
dengan Novi.

Sambil terduduk  lemas diteras 
rumahanya, Novi menjelaskan ke 
orang tuanya kalau surat itu dari 
pihak perusahaan jasa titipan yang 
memberitahukan paket kiriman tas 
yang dibelinya dari online shop di luar 
negeri sudah tiba di bandara namun 

Siang itu matahari terasa terik sekali, di balik kamar 3x3 meter itu, 
Novi terlihat gelisah sambil mengibas-ngibaskan bajunya karena 
merasa gerah. Tepat pukul 14.00 WIB saat yang pas untuk istirahat 
siang, namun sukar bagi Novi untuk melakukannya, karena udara 
yang panas hari itu. Di tengah kegelisahannya, tiba-tiba  tubuhnya 
terperanjat akibat bunyi bel yang cukup keras dari depan pintu 
sana, seorang kurir paket menekan tombol bel berkali-kali.

ternyata masih ada tagihan lain yang 
harus diselesaikan dengan jumlah 
yang cukup besar. 

“Memangnya kamu beli apa nak?” 
Tanya ibunya dengan penasaran. “Aku 
beli tas merk Braun Buffel karena lagi 
diskon bu, yang tadinya harganya 
Rp 2,6 juta aku beli cuma Rp 2 juta 
dengan ongkos kirim. Tapi disurat ini 
aku harus bayar Rp 3,5 juta karena 
dikenakan bea masuk dan pajak 
lainnya,” ungkap Novi dengan air 
mata yang menggenangi matanya.

“Nov…..Nov…, ibu pikir ada apa. 
Makanya kalau mau beli sesuatu dari 
luar negeri itu pahami dulu segala 
macam peraturannya, jadi kamu 
bisa mengira-ngira apakah memang 

barang itu lebih murah di sana atau di 
dalam negeri sendiri…,” ujar ibu nya 
dengan bijak sambil mengelus rambut 
anaknya agar menjadi lebih tenang.

Novi memang seorang gadis yang 
suka mengoleksi tas dengan merek-
merek tertentu, selain bisa menambah 
kepercayaan dirinya, mengoleksi tas 
bagi Novi adalah kebahagian batin 
yang tak ternilai. Lalu, apakah Novi 
harus membayar semua tagihan yang 
dianggapnya tidak sebanding dengan 
harga barang yang dibelinya? Jika ia 
ingin mengajukan protes ke institusi 
mana yang pertama harus ditemuinya?

Kasus yang dialami Novi 
merupakan kasus yang hampir tiap 
hari dialami oleh masyarakat kita, 
di tengah maraknya belanja online 
yang memudahkan seseorang 
untuk memiliki barang tanpa harus 
beranjak dari rumah, ternyata banyak 
menyisakan masalah yang akhirnya 
banyak disesali namun menjadi 
pengalaman yang sangat berarti.

Lalu apakah dalam hal ini Novi 
bisa mengajukan keberatan? Sebelum 
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melangkah lebih jauh, Novi pun 
mencoba mencari jawaban akan 
persoalan yang dialaminya melalui 
internet dan dari petunjuk salah satu 
situs yang dikunjunginya, ia disarankan 
untuk mendatangi langsung Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai (KPPBC) dimana ia menerima 
kiriman barang tersebut.

Saat asik browsing tentang barang 
kiriman, tiba-tiba perhatian Novi 
tertuju pada salah satu artikel yang 
menjelaskan tentang penyelesaian 
impor barang kiriman pos. Dalam 
artikel itu dijelaskan,  penyelesaian 
barang kiriman pos yang berasal dari 
luar negeri memiliki ketentuan yang 
berbeda dengan barang kiriman yang 
berasal dari dalam negeri. Ketentuan 
mengenai penyelesaian barang 
kiriman pos yang berasal dari luar 
negeri (impor) diatur dalam PMK-188/
PMK-04/2010 tentang Impor Barang 
yang Dibawa Oleh Penumpang, 
Awak Sarana Pengangkut, Pelintas 
Batas, dan Barang Kiriman. Dalam 
peraturan itu disebutkan pengertian 
barang kiriman adalah barang impor 
yang dikirim oleh pengirim tertentu 
di luar negeri kepada penerima 
tertentu di dalam negeri. Dalam 
peraturan itu juga diatur mengenai 
ketentuan pembebasan pungutan 
impor atas barang kiriman pos. 
Batas pembebasan pungutan impor 
atas barang kiriman pos adalah nilai 
pabean sebesar kurang dari atau sama 
dengan FOB USD 50,00 per kiriman. 
Kecuali jika impor barang kiriman pos 
tersebut ditetapkan oleh petugas Bea 
dan Cukai sebagai barang dagangan. 
Berapa pun nilai pabeannya 
atas barang dagangan tersebut 
tetap dipungut pungutan impor. 
Petugas Bea dan Cukai berwenang 
menetapkan tarif dan nilai pabean 
atas barang kiriman pos tersebut. 
Selain itu atas impor barang kiriman 
pos berlaku ketentuan larangan dan 
pembatasan impor.

“Kayanya ini bisa jadi acuan aku 
deh buat dibawa ke kantor bea cukai 
nanti…, tapi bagaimana caranya ya 
untuk bisa mengajukan keberatan 
atas penetapan bea masuk terhadap 
barang kiriman…?” pikir Novi. 

Pagi-pagi seusai sarapan, Novi 
langsung bergegas ke terminal dan 
menuju loket bis Damri tujuan bandara 
Soekarno-hatta. “Pak nanti saya mau 
ke kantor bea cukai di bandara, saya 
harus turun dimana ya pak…? “Oh 
nanti Mba saya turunkan di Cargo 
ya, nanti tanya saja kantor bea cukai 
dimana kalau gak salah sih gak terlalu 
jauh kok…” “Ok makasih ya pak”.

Setelah melewati macetnya 
jalan ibu kota hari itu, akhirnya Novi 
sampai di daerah cargo bandara dan 
dari petunjuk seorang satpam, ia pun 
langsung menuju ke Kantor Pelayanan 
Utama (KPU) Bea dan Cukai Soekarno-
hatta. Di hadapan front desk, Novi 
menenjelaskan permasalahannya 
dan ia disarankan untuk menuju meja 
Penyuluhan dan Layanan Informasi 
(PLI) yang kebetulan saat itu langsung 
diterima oleh Kepala Seksi PLI, Sofyan 
helmi. 

“Selamat pagi pak” “Selamat 
pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu?. 
Mendengar pertanyaan petugas bea 
cukai tersebut, Novi pun langsung 
menceritakan maksud dan tujuan 
kedatangannya ke KPU Bea dan 
Cukai Soekarno-hatta tanpa ada yang 
tertinggal sedikit pun.

Dari yang disampaikan oleh Novi, 
petugas pun langsung paham kalau 
orang yang dihadapanya ini merasa 

keberatan dengan penetapan nilai 
pabean yang telah ditetapkan oleh 
Pemeriksa Dokumen Tingkat Terampil 
(PDTT) akan barang kiriman yang 
diterimanya. Setelah mendengar 
dengan seksama akhirnya, petugas 
pun menjelaskan mengapa barang 
kirimanya dapat dikenakan bea masuk 
dan nilainya menjadi lebih besar.

“Begini ya bu.., untuk barang 
kiriman ibu kenapa bisa dikenakan bea 
masuk dan nilainya bisa menjadi lebih 
besar itu dikarenakan harga barang 
itu melebih nilai yang dibebaskan 
dari pungutan bea masuk…, untuk 
lebih jelasnya itu ada dalam  PMK-188/
PMK-04/2010 tentang Impor Barang 
yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak 
Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, 
dan Barang Kiriman…”

Dalam peraturan menteri 
keuangan tersebut dijelaskan 
pada pasal 23 ayat 1 yang berbunyi 
terhadap barang kiriman, diberikan 
pembebasan bea masuk dengan nilai 
pabean paling banyak FOB USD 50 
(lima puluh US dollar) untuk setiap 
orang perkiriman. Dengan dasar itulah 
maka petugas menetapkan kalau 
barang yang dibawa Novi ini melebihi 
FOB USD 50.

Mengapa petugas dapat 
mengatakan kalau barang itu lebih 
dari USD 50? Setiap petugas yang 
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menjabat sebagai PDTT memiliki 
dasar untuk menentukan harga suatu 
barang, bisa melalui invoice ataupun 
jika tidak ada bisa melihat dari data 
akan harga barang sejenis dari negara 
asal. Dan, jika harga barang itu di atas 
yang ditentukan, petugas langsung 
menetapkan bea masuk dan PDRI 
lainnya kepada penerima barang 
tersebut.

“Tapi saya merasa keberatan 
dengan penetapan bea masuk yang 
ditetapkan itu? Lalu, apa saya bisa 
mengajukan keberatan, soalnya saya 
baca di internet katanya kita bisa 
mengajukan keberatan? trus satu 
lagi nih pak, kenapa jumlahnya ko 
jadi lebih besar ya di banding dengan 
harga barangnya.?” tanya Novi.

Berbicara soal keberatan, 
petugas menjelaskan. Upaya untuk 
keberatan terhadap barang kiriman 
itu bisa saja dilakukan, yang utama 
adalah kita harus menanyakan dulu 
kepada Kantor Pos atau Perusahaan 
Jasa Titipan (PJT), apakah bea 
masuk yang dikenakannya itu 
sudah dibayarakan atau belum? 
Jika belum, maka upaya kebaratan 
masih bisa dilakukan. Namun jika 
sudah dibayarkan penerima barang 
tidak dapat mengajukan keberatan 
karena dianggap sudah setuju dengan 
penetapan bea masuk tersebut.

Sekarang bagaimana barang yang 
dikenakan bea masuk itu nilainya 
dapat menjadi lebih besar? Pada 
umumnya penetapan bea masuk tidak 
akan lebih besar dari harga barang, 

karena penghitungan pengenaan bea 
masuk adalah sebagai berikut : 
untuk barang dengan harga dibawah 
FOB 50 dolar gratis/ free tidak bayar 
bea masuk dan pajak
harga barang = cost (C)
asuransi = insurance (I)
Ongkos kirim = freight (F)
– Bea masuk = (CIF-50) * tarif bea 
masuknya
– PPN = ((CIF-50) + bea masuk) * 10%
– PPh = ((CIF-50) + bea masuk) * 7.5%
contoh : harga barang 223 usd, ongkir 
48 usd –> CIF = 223 + 48 = 271, jenis 
barang = tas (tarif 
bea masuk dlm BTBMI = 0%)
– Bea masuk = ( 271 – 50) * 0% = 0
– PPN = ((271-50) + 0) * 10% = 22,1 dolar
– PPh = ((271-50) + 0) * 7,5% = 16.575 
dolar
total tagihan = 22,1 + 16.575 = 38.675 
dolar * 13.000 = Rp. 502.600,- 
(pembulatan)
NDPBM (kurs 1 usd = 13.000)

 “Jadi tas yang ibu beli itu hanya 
dikenakan bea masuk sebesar lima 
ratus ribu rupiah saja. Nah sekarang 
kenapa jadi lebih besar lagi? Karena 
ibu mengirim barang via PJT, maka 
masing-masing PJT itu mengenakan 
juga beberapa biaya yang besarnya 
bervariasi tergantung PJT yang 
menanganinya, namun secara umum 
biaya yang dikenakan antara lain Duty 
Tax, Advance Free, Admin Charge, 
Handling Charge, VAT, Bank Charge, 
Document Free, dan Warehouse 
Free. Dengan tambahan biaya itulah 
maka jumlah yang harus dibayar juga 

semakin besar”
Mendapat uraian yang cukup 

panjang tersebut, Novi pun merasa 
paham kalau kiriman barang yang 
dibelinya itu memang pantas 
dikenakan bea masuk karena nilainya 
melebihi dari batas yang ditentukan, 
sedangkan untuk jumlah yang 
menjadi lebih besar itu adalah biaya 
tambahan yang dikenakan oleh PJT 
sebagai biaya adminitrasi saat barang 
kiriman tiba.

Untuk memuaskan penjelasan 
Front Desk KPU BC Tipe C Soekarno 
hatta, Novi mencoba menghubungi 
menghubungi 1500225 dan mencoba 
menanyakan seputar keberatan atas 
barang kiriman. Namun jawaban dari 
petugas contact center tidak berebeda 
jauh dengan yang mereka sampaikan. 
Menganggukkan  kepala bertanda 
Novi mengerti, dan ia pun akhirnya 
menerima kalau harus membayar bea 
masuk dan PDRI lainnya.

Kejadian yang dialaminya 
ini menjadi pelajaran sekaligus 
pengalaman bagi Novi untuk 
selanjutnya jika ingin membeli barang 
dari luar negeri, karena sedikit atau 
banyak, murah atau mahal jika kita 
membeli barang dari luar negeri 
tetap disebut kita mengimpor barang 
yang memiliki konsekuensi untuk 
membayar bea masuk dan pajak impor 
serta biaya yang dikenakan PJT. Lebih 
baik membeli produk dalam negeri 
yang tak kalah kualitasnya. 

(Supriyadi, Supomo dan 
Okta Anang) 
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Sejarah

Masuknya daerah Aceh ke 
dalam daerah pabean 
dahulunya terjadi 
berdasarkan pasal 9 

Indische Tariefwet (Ind. Stbl. 1924 No. 
487) dan dengan ketetapan bahwa 
pulau WE dikecualikan dari ketentuan 
itu. Seperti telah diketahui baik pulau 
WE maupun Kepulauan Riau letaknya 
diluar daerah pabean. Pulau WE 
dengan Sabang sebagai pelabuhannya 
senantiasa mempunyai arti sebagai 
pusat penyelundupan, ketika ditujukan 
sebagai saingan terhadap pelabuhan 
bebas Singapura.

Dewasa ini, walaupun tidak 
begitu luas, Pulau WE ini digunakan 
sebagai pangkalan perantara untuk 
penyelundupan dari Sumatera Utara 
ke luar. Oleh karena letaknya di jalur 
pelayaran utama, Sabang merupakan 
tempat yang terbaik sebagai pelabuhan 
pemeriksaan pelayaran dari dan ke 
Sumatera Utara. 

Pada tahun 1964 melalui Penetapan 
Presiden No. 22 tahun 1964 Pulau WE 
ditetapkan sebagai daerah bebas dan 
Sabang sebagai pelabuhan bebas, yang 
disahkan kemudian dengan Undang-
Undang No. 4 tahun 1970. Setelah 
Daerah Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang dinyatakan 
terbentuk, maka penyelenggaraannya 
sejak awal berdiri dan selanjutnya 
diharapkan akan dapat membiayai 
seluruh aktivitasnya dari hasil-hasil 
sumber pendapatannya dengan 
persetujuan Pemerintah. 

Setelah berlakunya Undang-
Undang tersebut di atas tadi, ternyata 
banyak terjadi penyalahgunaan/

pelanggaran,baik berbentuk 
penyelundupan fisik maupun dalam 
bentuk penyelundupan administratif 
dari pelabuhan bebas Sabang ke dalam 
daerah pabean (kedaratan Aceh dan ke 
daerah-daerah lainnya di pulau Sumatera 
dan sering juga ke Pulau Jawa). Akibat 
banyaknya penyelundupan itu, dengan 
sendirinya terjadi hilangnya penerimaan 
negara/bea masuk yang sangat 
merugikan negara.

Berhubung dengan itu Pemerintah 
Republik Indonesia dengan dengan 
Keputusan Presiden  No. 47 tahun 
1971 tanggal 26 Juli 1971, mengambil 
kebijaksanaan yang pada pokoknya 
menetapkan, bahwa barang-barang 
yang akan dikeluarkan dari Pelabuhan 
Bebas Sabang ke dalam daerah 
pabean, sebelum diberangkatkan, 
terlebih dahulu dikenakan retribusi dan 
pungutan-pungutan lain yang besarnya 
sama dengan besarnya bea masuk dan 
pungutan-pungutan lain bagi barang-
barang yang diimpor secara normal 
yang sebelumnya Pelabuhan Bebas 
Sabang itu banyak sekali barang-
barang yang dimasukkan ke daerah 
pabean dengan cara yang tidak sah 
(diselundupkan). Meskipun harus 
diakui, bahwa penyelundupan belum 
berhasil untuk ditiadakan dan diatasi 
seluruhnya.

Karena Pelabuhan Bebas Sabang 
ternyata tidak berfungsi sesuai 
Undang-Undang No. 3 dan 4 tahun 
1970, maka pada akhirnya tanggal 
2 Oktober 1985 oleh Pemerintah 
Republik Indonesia ditetapkan Undang-
Undang No. 10 tahun 1985 tentang 
“Pencabutan Undang-Undang No. 4 

tahun 1970 mengenai Pembentukan 
Daerah Perdagangan Bebas dengan 
Pelabuhan Bebas Sabang”. Kenyataan 
menunjukkan, bahwa tujuan 
memberikan rangsangan untuk 
meningkatkan kegiatan ekonomi dalam 
negeri, dengan dibentuknya Daerah 
Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan 
Bebas Sabang, ditinjau secara 
regional maupun secara nasional 
tidaklah tercapai. Selain dari pada itu 
Daerah Perdagangan Bebas dengan 
Pelabuhan Bebas Sabang itu telah 
menimbulkan berbagai dampak yang 
tidak menguntungkan. Tambahan pula 
wilayah disekitar Sabang, khususnya 
Aceh Utara, telah berkembang pesat 
sebagai salah satu pusat pertumbuhan 
ekonomi, yang bahkan lebih lengkap 
dengan segala sarana dan prasarana 
perhubungan laut, darat dan udara, 
komunikasi dan berbagai fasilitas 
lainnya, sehingga peranan Sabang tidak 
lagi menguntungkan secara ekonomis 
dan sosial maupun dari segi keamanan. 
Berhubung dengan itu, dari Daerah 
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas Sabang kemudian diarahkan 
untuk dikembalikan statusnya sebagai 
wilayah yang termasuk dalam daerah 
pabean Indonesia.

Selanjutnya keluarlah Keputusan 
Presiden No. 2 tahun 1986 tentang 
Pencabutan Keputusan Presiden 
Nomor 47 tahun 1971 dan Keputusan 
Presiden No. 4 tahun 1982, dan pada 
tanggal 22 Januari 1986 berakhirlah 
Daerah Perdagangan Bebas dengan 
Pelabuhan Bebas Sabang.

(Sumardiyan W – 
dari berbagai sumber)

PELABUHAN BEBAS SABANG 
DAN PERMASALAHANNYA

Kolonel TNI AL Mas Wibowo selaku Komandan AL sedang membicarakan sesuatu 

dengan Dirjen BC dan rombongan.

Pelabuhan Bebas Sabang pada tahun 1966 Pelabuhan Kuala Langsa di Aceh - Kapal akn memuat barang ekspor karet slabs, 
screpes tahun 1951
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