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Terbit Sejak 1968
Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan 

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/
DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972Direktorat jenderal Bea dan Cukai dengan beragam peran dan fungsi yang 

diamanahkan negara, menjadikan stakeholder yang dilayani juga beraneka 
ragam. Tingkat pemahaman stakeholder akan peran dan fungsi bea cukai yang 
berbeda, tentunya perlu penanganan yang berbeda dari unit yang berhubungan 

langsung. penggunaan manajemen komunikasi yang efektif dan efesien perlu diterapkan 
oleh unit kehumasan sehingga dapat membantu tercapainya tujuan organisasi.

Setidaknya ada tiga kelompok stakeholder bea cukai yang perlu penanganan 
komunikasi yang berbeda-beda, diantaranya: stakeholder langsung (direct) seperti 
importir, eksportir, pengusaha cukai dll.; stakeholder tidak langsung (indirect) seperti 
instansi teknis terkait, instasi pemerintah, parlemen dll.; dan yang terakhir adalah 
stakeholder umum (general) seperti para pelancong, tenaga kerja indonesia, penerima 
barang kiriman dan lain sebagainya.

Memahami keanekaragaman stakeholder tersebut, Subdit Humas dan penyuluhan 
Direktorat penerimaan dan peraturan Kepabeanan dan Cukai pada akhir tahun 2015 
bekerja sama dengan researcher at Business research and indonesian economic Forecast 
(BrieF), Teaching assistant at Department of Management, Universitas indonesia 
melakukan riset atas kinerja kehumasan tahun 2015, salah satunya adalah mengenai 
pengelolaan majalah Warta Bea Cukai. Banyak masukan yang kami dapatkan dari 
hasil riset tersebut diantaranya adalah mengenai materi dan tampilan yang diharapkan 
stakeholder bea cukai.

Mengawali tahun 2016, redaksi majalah Warta Bea Cukai banyak melakukan 
perubahan pada materi dan tampilan majalah. Merestrukturisasi rubrik, menambah 
halaman, menyediakan dalam versi bahasa inggris, memperbanyak materi atau topik 
yang dibutuhkan stakeholder serta perubahan-perubahan lainnya. Sehingga keberadaan 
majalah Warta Bea Cukai sebagai sarana publikasi dan komunikasi antara Bea Cukai 
dengan stakeholder dapat terlaksana dengan baik.

Untuk edisi kali ini, redaksi akan mengupas tentang Capaian Kinerja Direktorat 
jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015. Ditengah melemahnya perekonomian global, bea 
cukai masih mampu mengumpulkan penerimaan negara sebanyak rp180,4 triliun atau 
92,5 persen dari target yang ditetapkan berupa bea masuk, bea keluar dan cukai ditambah 
dengan penerimaan dari pajak dalam rangka impor dan ppn hasil tembakau sebesar 
rp193,6 triliun dan pajak rokok sebesar rp13,9 triliun. Total penerimaan yang berhasil 
dikumpulkan sebesar rp387,6 triliun atau 30,3 persen dari realisasi penerimaan negara  dari 
sektor perpajakan sebesar rp1.235,8 triliun. Bea cukai juga  berhasil menindak 10.000 kasus 
dengan nilai barang sebesar rp3,7 triliun, serta beberapa terobosan untuk memberikan 
stimulus perekonomian nasional. Bagaimana langkah bea cukai menuju suksesnya 
pencapaian target? dan program apa yang akan dilakukan di tahun 2016?, simak ulasan dan 
wawancara dengan Dirjen Bea Cukai di rubrik Laporan Utama.

pemaparan tentang istilah pos Bea Cukai dalam sistem kepabeanan dan cukai 
merupakan sajian yang menarik untuk dibaca, dimana keberadaan pos bea cukai di 
perbatasan entikong-Tebedu saat ini sedang dilakukan uji materiil di Mahkamah 
Konstitusi. Sutardi, mantan anggota Tim rUU UU 10/1995 dan rUU UU 17/2006 yang 
aktif mengikuti pembahasan kedua rUU tersebut di Dpr, menyajikan pendapatnya dalam 
rubrik Opini kali ini. Toko Bebas Bea sebagai fatsun internasional diulas dalam rubrik 
Kebijakan, profil kantor bea cukai Sorong dalam rubrik profil Kantor, serta masih banyak 
sajian menarik lainnya yang dikemas dalam berbagai rubrik kali ini.

Selamat tahun baru 2016, semoga di tahun ini kita selalu mendapatkan kesuksesan dan 
kebahagiaan.

Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi
haryo Limanseto
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D
irektorat Jenderal Bea 
dan Cukai sebagai 
instansi pemerintah 
yang menangani 

kegiatan perdagangan ekspor 
maupun impor, memberikan 
fasilitas perdagangan dunia, 
melakukan pengawasan untuk 
melindungi produk dalam negeri 
dan menciptakan persaingan 
usaha kondusif, juga mengalami 
berbagai tantangan. DJBC 
dituntut agar target yang 
dibebankan dapat terpenuhi, 
sekaligus memberikan solusi 
terbaik agar industri dalam negeri 
dapat terus berjalan.

Banyak usaha dan inovasi 
yang diciptakan bea cukai di 
tahun 2015 untuk memenuhi 
semua tuntutan pengusaha baik 
dalam maupun luar negeri dalam 
bentuk modernisasi pelayanan 
agar industri mereka dapat 
terus bersaing dengan produk 
dunia lainnya. Sementara itu, 
tuntutan pemerintah agar proses 
pelayanan dapat cepat dan 
efisien juga menjadi hal utama 
yang ditargetkan bea cukai yang 

tentunya berkoordinasi dengan 
instansi terkait agar apa yang 
ditugaskan dapat terselesaikan 
dengan baik.

Banyak hal yang telah 
dijalankan agar tahun 2015 lalu 
dapat dilalui dengan pencapaian 
kinerja yang maksimal, mulai dari 
modernisasi bidang pelayanan, 
peningkatan bidang pengawasan, 
hingga mengoptimalkan 
penerimaan agar beban target 

yang telah ditentukannya dapat 
tercapai dengan baik. Upaya ini 
akhirnya membuahkan hasil 
yang maksimal, bahkan bea cukai 
mampu mewujudkan pencapaian 
targetnya hingga 92,5 persen. 

Untuk bidang fasilitasi 
industri dan perdagangan, di 
tahun 2015 bea cukai telah 
membuat suatu konsep baru yang 
merupakan kebijakan pendukung 
untuk program nasional paket 

Laporan Utama

Hasil Kerja Bidang 
Pelayanan Bea Cukai 

Tahun 2015
Tidak dapat dipungkiri kalau tahun 2015 yang baru saja kita lewati merupakan 

tahun yang penuh dengan perjuangan dan tantangan. Melambatnya perekonomian 
dunia, mengakibatkan perekonomian dalam negeri turut terguncang karena nilai 
tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah, sehingga menyebabkan kegiatan 

perdagangan ekspor impor menjadi turun. Akibat kondisi ini, daya beli masyarakat 
pun semakin turun bahkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan 

dari 5,05 persen tahun 2014 menjadi 4,7 persen di tahun 2015.

Modernisasi Kelembagaan. DJBC ingin menyesuaikan proses bisnis yang dijalaninya dengan mendekatkan 
pelayanan kepada masyarakat.

Foto:Andy
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kebijakan ekonomi 2015. 
Konsep baru tersebut adalah 
pembangunan Pusat Logistik 
Berikat (PLB). PLB merupakan 
tempat penimbunan berikat 
yang ditujukan untuk menimbun 
barang dari luar daerah pabean 
atau tempat lain dalam daerah 
pabean dengan mendapatkan 
fasilitas perpajakan serta 
fleksibilitas lainnya. Menurut 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 
Heru Pambudi, adapun tujuan 
dari pembentukan PLB adalah 
menjaga ketersedian bahan 
baku industri secara cepat dan 
murah, membantu menurunkan 
dwelling time di pelabuhan, dan 
menjadikan Indonesia sebagai 
pusat distribusi regional di ASIA 
tenggara. 

“Hingga saat ini sudah 
ada sembilan perusahaan 
yang mendaftarkan diri untuk 
membangun PLB di wilayah 
sentra industri agar dapat 
menimbun komoditi yang 
dibutuhkan industri dalam negeri. 
Kesembilan PLB tersebut adalah, 
kapas di Cikarang, spearpart 
otomotif di Karawang, peralatan 
migas di Balikpapan, chemical di 
Cikarang, produk pertanian dan 
alat berat di Marunda, dan bahan 

baku untuk UKM di Bali,” ujar 
Dirjen. 

Konsep lainnya yang jalankan 
oleh bea cukai adalah, melakukan 
simplikasi perijinan dalam bentuk 
pembebasan bea masuk untuk 
pembangunan dan perluasan 
industri bagi  investor yang 
melakukan penanaman modal di 
Indonesia. Konsep ini merupakan 
kerjsama antara bea cukai dengan 
Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM). Dalam konsep 
ini bea cukai mengintergrasikan 
kegiatan registrasi kepabeanan 
kedalam unit pelayanan 
satu pintu (layanan 3 jam) di 
BKPM. Sementara itu, untuk 
mempermudah verifikasi profil 
dan memastikan kredibilitas 
investor, BKPM dapat 
merekomendasikan untuk 
langsung mendapat pelayanan 
impor jalur hijau. Adapun tujuan 
dari konsep kebijakan tersebut 
adalah untuk mendukung 
pengembangan industri di dalam 
negeri. 

Konsep yang juga tidak 
kalah pentingnya yang telah 
dibuat oleh bea cukai adalah, 
mengembangkan kebijakan 
implementasi aplikasi perijinan, 
IT Inventory online dan CCTV 

online guna mendukung arah 
kebijakan pengelolaan tempat 
penimbunan berikat secara 
mandiri. Dengan adanya 
kebijakan ini dimaksudkan untuk 
mendorong kelancaran supply 
chain dan kepastian pelayanan 
kepabeanan, sehingga fasilitas 
perpajakan ini dapat menarik 
investor masuk ke dalam negeri.

Lalu bagaimana dengan 
kebijakan pemerintah yang 
mengharuskan bea cukai untuk 
dapat menekan dwelling time 
yang terbilang cukup tinggi jika 
dibandingkan dengan negara 
lainnya? Melalui berbagai 
kebijakan dan kerja keras 
yang dilakukan bea cukai di 
tahun 2015, akhirnya mampu 
menurunkan angka dwelling 
time bahkan melebihi dari angka 
yang ditentukan oleh pemerintah. 
Adapun kebijakan yang dilakukan 
oleh bea cukai adalah pertama, 
mempercepat pelayanan proses 
customs clearance di akhir 
Desember 2015 hanya dengan 
0,43 hari, sementara target yang 
ditentukan 0,5 hari. Dengan 
pencapaian ini, biaya logistik yang 
ditimbulkan menjadi semakin 
menurun, bahkan pada Desember 
2015 angka dwelling time mampu 

Laporan Utama

PLB. Konsep 
baru yang 

memiliki tujuan 
membangkitkan 

perekonomian 
Indonesia dan 

menjadikan negara 
ini sebagai pusat 

distribusi regional 
di kawasan ASIA 

Tengara.

Foto
WBC/Andy
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mencapai target yang telah 
ditentukan oleh presiden, yaitu 
selama 4,7 hari.

Keberhasilan bea cukai untuk 
menekan angka dwelling time 
memang tidak mudah karena 
dwelling time berkaitan dengan 
berbagai instansi pemerintah 
lainnya yang membutuhkan 
koordinasi dan kemauan yang 
keras dari berbagai pihak untuk 
berubah. Lalu apakah bea cukai 
sudah merasa cukup dengan 
keberhasilan itu?

Peningkatan kinerja tentunya 
tidak mengenal kata puas, 
semakin ditingkatkan semakin 
banyak hal yang harus dibenahi, 
untuk itu bea cukai memahami 
di tengah kondisi perekonomian 
yang melemah, perlu adanya 
terobosan agar peningakat 
kinerja dapat tercapai. Terobosan 
lainnya yang telah dijalankan bea 
cukai di tahun 2015 antara lain, 
penerapan sistem pembayaran 
secara elektronik melalui Modul 
Penerimaan Negara (MPN) G-2. 
Dengan sistem ini, pembayaran 
dapat dilakukan selama 24 jam 
setiap hari dan tidak tergantung 
lagi dengan jam operasional bank 
atau kantor pos. 

Selain itu juga telah 
diterapkannya Elektronic 
Data Capture (EDC) untuk 
memudahkan perpajakan atas 
barang penumpang dari luar 
negeri, atau transaksi pembayaran 
lain yang bersifat on the spot yang 
bertujuan mendorong kelancaran 
pelayanan arus barang. Bahkan 
bea cukai juga telah memberikan 
sertifikasi Authorized Economic 
Operator (AEO) yang merupakan 
pengakuan sebagai perusahaan 
yang kredibel dan kompetitif, dan 
memenuhi standar perdagangan 
internasional oleh negara tujuan 
ekspor. Adapun perusahaan 
yang mendapatkan setifikat 
AEO adalah, PT Toyota Motor 
Manufacturing, PT Unilever 
Indonesia, PT Nestle Indonesia, 
PT LG Electronic Indonesia, dan 
PT Indah Kiat Pulp and Paper.

Terobosan lainnya yang juga 
telah dijalankan pada 2015 
lalu, adalah perluasan dan 
percepatan pelayanan impor jalur 
MITA prioritas dengan prinsip 
locomotive facility (pelayanan 
khusus terhadap mitra dagang 
importir MITA) dan prinsip 
member get member (prioritas 
untuk ditetapkan sebagai MITA 
atas mitra dagang MITA). Dengan 
konsep ini, hingga kini bea cukai 
telah memberikan fasilitas 
MITA kepada 123 importir atau 
18,8 persen dari total volume 
impor yang mendapat jalur 
prioritas atau jalur hijau dan 
tidak mendapatkan pemeriksaan 
pabean di pelabuhan.

Masih terkait dengan kegiatan 
ekspor impor, bea cukai demi 
meningkatkan jumlah wisatawan 
asing yang masuk ke Indonesia, 
telah diberikan beberapa 
fasilitas pendukung yaitu berupa 
penerapan ATA/CDP carnet 
system. Dengan sistem ini maka 
para wisatawan manca negara 
dapat membawa barangnya, 
seperti kendaraan bermotor, 
peralatan para profesional, tenaga 
ahli, ilmu pengetahuan/pendidikan 

atau untuk pameran, termasuk 
fasilitas impor sementara dengan 
single document atar pergerakan 
yacht dan kapal pesiar asing.

Untuk mendukung itu semua 
tentunya tidak akan berjalan 
dengan baik jika tidak didukung 
dengan modernisasi organisasi 
yang ada di tubuh bea cukai 
sendiri. Memang sejak lama 
bea cukai telah melakukan 
reorganisasi dan melakukan 
modernisasi organisasi, hal ini 
tidak lain untuk mengefisienkan 
pelayanan dan memaksimalkan 
pengawasan yang dilakukannya.

Namun, khusus di tahun 
2015 bea cukai selain melakukan 
modernisasi organisasi, juga 
melakukan  reorganisasi baik 
vertikal maupun horisontal. 
Penambahan kantor pelayanan 
baru dan menaikan beberapa tipe 
kantor pelayanan ditujukan untuk 
meningkatkan kinerja pelayanan 
dan memaksimalkan pengawasan. 
Karena dengan modernisasi 
organisasi yang bersifat strategis 
dan memenuhi tuntutan efisiensi 
dan efektivitas pelaksanaan tugas 
dan fungsi organisasi, maka bea 
cukai dapat menjadi institusi 

Laporan Utama

Dwelling Time. 
Dengan koordinasi 

antara Bea cukai 
dan pihak terkait di 

pelabuhan, akhirnya 
angka dwelling time 

dapat diturunkan 
sesuai kebijakan 

pemerintah, yaitu 
4,7 hari

Foto
WBC/Andy
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yang lebih baik lagi. Seperti 
halnya membangun kantor-kantor 
modern di tengah pertumbuhan 
ekonomi yang dinamis, tidak lain 
bertujuan untuk menyesuaikan 
proses bisnis bea cukai dan 
mendekatkan pelayanan 
dengan masyarakat serta untuk 
menyongsong pemberlakuan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA). Adapun kantor modern 
baru yang dibangunnya adalah, 
pembentukan Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) Cikarang, Semarang, 
Kualanamu, Denpasar, dan 
meningkatkan tipe untuk KPPBC 
Soekarno-Hatta menjadi Kantor 
Pelayanan Utama (KPU), yang 
kesemuanya ini bertujuan untuk 
mendukung program fasilitasi 
industri manufaktur dan 
pariwisata.

Sementara untuk mendukung 
program pelayanan cukai 
dibentuk KPPBC Sidoarjo, untuk 
mendukung program pelayanan 
ekspor dibentuk KPPBC 
Sumbawa, dan untuk mendukung 
progam pengawasan perbatasan 
dibentuk KPPBC Atambua dan 
KPPBC Tarakan.

Program lain yang tidak kalah 
pentingnya dalam melakukan 
modernisasi organisasi bea cukai, 
pada tahun 2015 juga telah 
dibentuk contact center (CC) yang 
ditujukan untuk para penguna 
jasa maupun masyarakat untuk 
memudahkan komunikasi antara 
bea cukai dengan masyarakat 
secara interaktif. Menurut Dirjen, 
contact center bravo bea cukai 
1500225 merupakan upaya DJBC 
untuk memberikan pelayanan 
publik yang lebih baik dan 

dikelola secara profesional dengan 
mewujudkan layanan pemberian 
informasi dan penerimaan saran 
atau keluhan dari masyarakat.

“Sepanjang tahun 2015, CC 
telah melayani dan menjawab 
30.684 telepon dan 8.274 surat 
elektronik, yang keseluruhanya 
berisi keluhan, kendala, maupun 
masukkan yang disampaikan 
untuk segera ditindaklanjuti oleh 
DJBC,” ujar Dirjen.

Dengan apa yang telah dibuat 
dan dijalankan oleh bea cukai 
di tahun 2015, memang tidak 
semudah dan seindah yang 
dibayangkannya. Namun, di 
tengah lesunya perekonomian 
dunia saat ini inovasi pelayanan 
tentunya sangat dinanti-nanti 
agar dunia usaha dapat tetap 
eksis dan mampu menghadapi 
persaingan yang semakin ketat, 
dan hal ini telah dibuktikan 
oleh bea cukai dengan membuat 
beberapa program yang akhirnya 
dapat membantu para pengusaha 
untuk dapat terus berproduksi 
sehingga perekonomian dalam 
negeri pun dapat berjalan dengan 
baik untuk menghadapi tantangan 
perekonomian dunia. 

(Supriyadi W, Andy)

Laporan Utama

Contact Center. Sepanjang tahun 2015 sebanyak 30.684 telepon dan 8274 surat elektronik telah dilayani oleh 
contact center bravo bea cukai 1500225.

Hingga saat ini 
sudah ada sembilan 
perusahaan yang 
mendaftarkan diri untuk 
membangun PLB di 
wilayah sentra industri 
agar dapat menimbun 
komoditi yang 
dibutuhkan industri 
dalam negeri.

Heru Pambudi, 
Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai

Foto:Andy
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P
encapaian Kinerja Bea 
Cukai Bidang Pengawasan 
Tahun 2015Selain 
memiliki tugas sebagai 

revenue collector, Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai juga 
memiliki peran yang tidak kalah 
pentingnya, yaitu community 
protector. Dengan tugas tersebut, 
maka Bea cukai memiliki tugas 
mengawasi peredaran barang ilegal 
yang masuk ke wilayah pabean 
Indonesia agar produk dalam negeri 
dapat terlindungi dan mampu 
bersaing dengan komoditas dunia 
lainnya.

Khusus di tahun 2015 
dimana kondisi perekonomian 
dunia berjalan sangat lambat 
dan transaksi perdagangan 
ekspor impor pun jauh menurun 
dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya, tidak membuat tugas 
bea cukai menjadi lebih ringan, 
justru dengan sepinya perdagangan 
ekspor impor, banyak pihak-pihak 
yang tidak bertanggung jawab ingin 
mencari keuntungan sebanyak-
banyaknya dengan melakukan 
penyelundupan.

Tidak hanya produk impor saja 
yang diusahakan masuk secara 
ilegal ke Indonesia, produk barang 
kena cukai pun marak masuk 
dan keluar secara ilegal. Memang 
diakui kalau luasnya garis pantai 
Indonesia ini membuat tugas 
pengawasan menjadi cukup sulit, 
namun demi perlindungan produk 
dalam negeri dan keberlangsungan 
industri lokal, bea cukai terus 
melakukan pengawasan mulai dari 
ujung barat Indonesia hingga ujung 
timur Indonesia.

Adapun bentuk pengawasan 
yang dilakukan beragam 
caranya, mulai dari patroli laut, 
patroli darat, pemeriksaan di 
bandara internasional, hingga 
patroli di pelabuhan besar dan 
kecil, termasuk pelabuhan 
rakyat yang sering digunakan 
penyelundup untuk memasukan 
dan mengeluarkan barangnya. 
Berdasakan instruksi presiden 
yang meminta bea cukai untuk 

Pencapaian 
Kinerja Bea Cukai 

Bidang Pengawasan 
Tahun 2015

Selain memiliki tugas sebagai revenue collector, 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki 

peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu community 
protector. Dengan tugas tersebut, maka bea cukai 

memiliki tugas mengawasi peredaran barang ilegal 
yang masuk ke wilayah pabean Indonesia agar produk 
dalam negeri dapat terlindungi dan mampu bersaing 

dengan komoditas dunia lainnya.

Laporan Utama

Penyalagunaan 
Fasilitas. Merupakan 
pelanggaran yang 
masih sering 
terjadi dan menjadi 
perhatian khusus 
pemerintah

Foto
WBC/Andy
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upaya yang dijalankan ini pihak 
asosiasi pertekstilan Indonesia 
merasa sangat terbantu karena 
dapat memberikan dampak positif 
ke permintaan tekstil dalam 
negeri,” ungkap Harry Mulya.

Sementara itu terkait 
pengawasan di bidang narkotika 
dimana saat ini Indonesia sudah 
dinyatakan sebagai wilayah 
darurat narkoba, bea cukai telah 
berupaya semaksimal mungkin 
untuk melakukan pengawasan, 
dimana sepanjang tahun 2015 bea 
cukai telah melakukan penegahan 
sebanyak 699 kg. jumlah ini sangat 
meningkat jika dibandingkan 
dengan tahun 2014, dimana pada 
tahun tersebut tegahan narkoba 
yang berhasil dilakukan mencapai 
316 kg. 

Upaya pencegahan terhadap 
masuknya narkoba ke Indonesia 
ternyata tidak hanya dilakukan 
di bandara-bandara internasional 
saja. Bea cukai yang juga 
memiliki kewenangan melakukan 
pengawasan laut secara rutin 
melakukan patroli laut untuk 
mencegah masuk dan keluarnya 
barang ilegal, dan salah satunya 
adalah narkoba. Karena, siklus 
masuknya barang haram tersebut 
sering mengalami perubahan, dan 

kini lebih dialihkan melalui laut.
Terbukti, di pelabuhan Belawan 

dan pelabuhan teluk nibung, bea 
cukai berkali-kali berhasil menegah 
masuknya narkoba berupa shabu-
shabu yang dibawa dari Malaysia 
maupun Singapura. Adapun modus 
yang dilakukan banyak ragamnya, 
mulai di dalam tas bawaan, di 
dalam pakaian dalam, hingga 
dimasukan dalam bolpoin. Tentunya 
ini memerlukan pengalamatn yang 
sangat jeli dan membutuhkan 
keterampilan yang cukup mumpuni 
dari pegawai bea cukai yang 
melakukan pengawasan di wilayah 
tersebut.

Terkait pengawasan laut, 
menurut Harry Mulya, hingga saat 
ini DJBC telah dilengkapi dengan 
189 unit kapal patroli, dimana 2 
diantaranya merupakan Fast Patrol 
Boat ukuran 60 meter. Dengan 
dukungan ini, bea cukai telah 
berhasil melakukan penegahan 
pelanggaran di laut, baik terhadap 
barang  impor, ekspor, maupun 
narkoba.

“Dengan kapal patroli, 
kami berhasil menangkap aksi 
penyelundupan yang terbilang 
cukup besar, diantaranya menindak 
kapal tangker yang mengangkut 
BBM ilegal dan kapal yang 

melakukan penindakan dan 
meningkatkan pengawasan 
di laut, bea cukai diminta 
untuk menghentikan aksi 
penyelundupan dan peredaran 
barang ilegal. Karena, dari 
beberapa kasus yang ditemukan 
ternyata pelanggaran yang sering 
terjadi dengan menggunakan 
modus penyalagunaan fasilitas 
pembebasan/keringanan 
perpajakan yang dapat mengganggu 
keberadaan industri dalam negeri 
khususnya tekstil.

Menurut Direktur Penindakan 
dan penyidikan, Harry Mulya, 
untuk tahun 2015 penindakan yang 
berhasil dilakukan oleh bea cukai 
menembus angka 10.000 kasus 
dengan perkiraan nilai barang 
sebesar Rp 3,7 triliun. Angka ini 
meningkat cukup signifikan jika 
dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya, bahkan untuk tahun 
2014 saja meningkat 50,7 persen 
atau sebanyak 6.640 kasus.

“Untuk komoditi yang sering 
disalahgunakan sehingga menjadi 
perhatian pemerintah dan 
masyarakat, yaitu tekstil, produk 
tekstil, dan sembako jumlah 
pelanggarannya meningkat 65,9 
persen atau 702 kasus dari tahun 
2014 yang hanya 423 kasus. Dengan 

Laporan Utama

Hasil Penindakan. Untuk tahun 2015 hasil penindakan bea cukai menembus angka 10.000 kasus dengan perkiraan nilai barang sekitar Rp 3,7 triliun.
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melakukan ilegal fishing. Dari 
hasil laut kami juga berhasil 
menangkap penyelundupan 
ekspor ikan dan lobster yang 
merupakan tegahan pertama 
dan terbesar yang merupakan 
kerjasama antara bea cukai 
dengan Kementerian KKP. Tidak 
hanya itu, bersama TNI, Polri dan 
penegak hukum lainnya, bea cukai 
berhasil melakukan penindakan 
terhadap penyelundupan ballpress 
atau pakaian bekas dari negara 
tetangga,” tutur Harry Mulya.

Lebih lanjut Harry Mulya 
menambahkan, selain komoditas 
tersebut bea cukai juga berhasil 
melakukan penegahan untuk 
barang ekspor berupa minerba yang 
terdiri dari zinc, pasir silica, biji 
mercury, dan pasir timah. Untuk 
tegahan ini terbilang cukup besar 
karena mencapai 70 kontainer yang 
akan dikirim ke Belanda, Taiwan, 
Hongkong, India, Korea, Singapura 
dan Thailand.

Melihat semakin maraknya 
aksi penyelundupan di tahun 2015, 
bea cukai sebagai penjaga pintu 
gerbang bangsa dituntut untuk 
lebih profesional dan handal dalam 
melakukan tugas dan fungsinya. 
Kompleksnya permasalahan di tiap-
tiap perbatasan baik darat maupun 
laut tentunya harus dilayani 
dengan sikap profesional agar 
tidak terjadi benturan-benturan 
baik dengan masyarakat sekitar, 
maupun dengan aparat penegak 
hukum lainnya.

Jika pelanggaran terhadap 
barang impor maupun ekspor 
menjadi meningkat di tahun 
2015, lalu bagaimana dengan 
pengawasan terhadap barang 
kena cukai? Menurut Harry 
Mulya, permasalahan peredaran 
barang kena cukai hasil tembakau 
ilegal harus diselesaikan secara 
terkoordinasi dan terus menerus. 
Upaya ini tidak dapat diselesikan 
sepihak oleh Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai 
(KPPBC) yang mengawasi pabrik 
rokok, tapi juga perlu koordinasi 
dengan KPPBC yang mengawasi 

Laporan Utama

pelabuhan transit dan KPPBC yang 
mengawasi wilayah peredaran atau 
pemasaran barang kena cukai hasil 
tembakau.

“Seiring berjalannya waktu, 
modus pelanggaran cukai 
tembakau selalu berubah. Kami 
sebagai instansi yang bertugas 
melakukan pengawasan harus 
tetap peka terhadap perubahan 
modus tersebut dan melakukan 
pengawasan untuk mencegah dan 
menindak pelanggaran tersebut,” 
kata Harry Mulya.

Lebih lanjut Harry Mulya 
mengatakan, untuk tahun 2015 
hasil tegahan yang berhasil 
dilakukan oleh bea cukai terhadap 
barang kena cukai hasil tembakau 
mencapai 953 kasus dengan nilai 
barang sebesar Rp 112.921.877.000 

dengan potensi kerugian negara 
sebesar Rp 39.974.344.458. 
Sedangkan untuk minuman 
mengandung etil alkohol, berhasil 
ditindak sebanyak 431 kasus 
dengan nilai barang sebesar Rp 
150.453.478.500, dengan potensi 
kerugian negara sebesar Rp 21. 
063.486.990.

Sementara itu, untuk tegahan 
yang berhasil dilakukan terhadap 
cukai etil alkohol mencapai 
4 kasus dengan nilai barang 
sebesar Rp 571.000.000, dengan 
potensi kerugian negara sebesar 
Rp 426.200.400. “Secara sosial, 
trend modus yang terjadi saat ini 
adalah investor dan operator atau 
pelaku pelanggaran yang berbeda. 
Hal ini terjadi guna perluasan 
daerah usaha, operator atau 

Koordinasi. Tegahan lobster terbesar merupakan hasil koordinasi bea cukai dengan instansi terkait lainnya.

Tegahan Tanker. Dengan pengawasan yang ketat, kapal tangker pembawa BBM ilegal dapat ditegah 
petugas bea cukai
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pelaku pelanggaran yang dipilih 
oleh investor adalah orang yang 
mengerti dan mengenal masyarakat 
di daerahnya. Sehingga, ketika 
terjadi masalah, mereka bisa 
mendapat dukungan dari 
masyarakat setempat atau oknum 
aparat penegak hukum lainnya,” 
tutur Harry Mulya.

Masih menurut Harry, 
perspektif masyarakat di daerah 
produksi cukai hasil tembakau 
hanya melihat dari satu sisi 
saja, bahwa pabrik rokok adalah 
sumber hajat hidup banyak orang 
yang dapat membuat multiplyer 
effect yang positif pada ekonomi 
masyarakat setempat dalam bentuk 
lapangan kerja dan perputaran 
uang yang terjadi dalam bisnis 
tersebut. Kerugian negara dari 
sisi fiskal tidak menjadi perhatian 
dalam masyarakat, sehingga pelaku 
pelanggaran cukai hasil tembakau 
dapat melakukan manajemen opini 
agar masyarakat dapat melindungi 
kegiatan usaha mereka.

Lalu bagaimana wilayah 
peredaran dan wilayah pemasok 
cukai ilegal yang ada di tahun 
2015? Menurut Harry Mulya, 
untuk tahun 2015 wilayah 
pemasok cukai hasil tembakau 
ilegal adalah wilayah Jawa Timur 
I dan Kudus. Sedangkan wilayah 
peredaran cukai hasil tembakau 
ilegal adalah wilayah Sulawesi dan 
Banjarmasin. Sementara itu untuk 
tahun 2015, wilayah pemasok cukai 
ilegal adalah wilayah Surakarta 
dan Kudus, sedangkan wilayah 
peredaran cukai ilegalnya adalah 
wilayah Sulawesi dan Cilacap.

“Seiring dengan naiknya 
prevelansi merokok usia 15 tahun 
ke atas di Indonesia berdasarkan 
Riskesdas Kemenkes, tahun 2010 
sebesar 34,7 persen dan 36,3 persen 
untuk tahun 2013, maka kebutuhan 
terhadap rokok juga semakin 
besar. Hal ini secara langsung juga 
memperberat tantangan bea cukai 
dimana daerah peredaran atau 
pemasaran cukai hasil tembakau 
ilegal yang mayoritas daerah 
terpencil membuat pengawasan 

semakin berat, walaupun sudah 
ditekan dengan dilakukannya 
berbagai penindakan di daerah 
pemasaran,” ungkap Harry.

Dengan kondisi tersebut, maka 
untuk tahun 2016 Direktorat 
Penindakan dan Penyidikan telah 
membuat rencana pengawasan 
yang merupakan hasil dari 
keputusan rakorwas untuk terus 
ditindaklanjuti. Pengawasan yang 
dilakukan akan lebih konfrehensif 
dan berkesinambungan antara 
wilayah produksi, transit dan 
wilayah peredaran. 

Sementara itu terkait dengan 
pelanggaran cukai yang ada di 
tahun 2015 menurut Direktur 
Cukai, Muhammad Purwantoro, 
berdasarkan survey peredaran 
rokok ilegal yang dilakukan oleh 
Universitas gajah Mada, data 
pelanggaran cukai tahun 2010,2012, 
dan 2014 cenderung mengalami 
peningkatan. Terakhir 11,37 
persen.”Tidak hanya di Indonesia, 
di negara-negara dengan sistem 
cukai yang lebih maju pun potensi 
pelanggaran cukai masih ada. 
Namun demikian, upaya yang 
dapat dilakukan adalah dengan 
peningkatan pengawasan baik fisik 
maupun administratif, sosialisasi 
dan edukasi kepada stakeholder dan 
masyarakat,” ujar Purwantoro.

Jika tahun 2015 bea cukai 
banyak mendapatkan tantangan 
dan rintangan dalam melakukan 
pengawasan dan penindakan, 
tentunya di tahun 2016 akan 
lebih kompleks lagi permasalahan 
yang akan dihadapinya. Namun, 
bea cukai tidak pantang 
menyerah untuk menghadapi 
tantangan dan rintangan yang 
ada, selain berkoordinasi dengan 
pihak penegak hukum lainnya, 
sosialisasi kepada masyarakat 
dan memaksimalkan sarana dan 
prasarana yang ada diharapkan 
akan benyak membantu tugas bea 
cukai di lapangan.

Baik komoditas industri 
maupun cukai tentunya memiliki 
potensi yang sama untuk 
disalahgunakan, namun dengan 
upaya maksimal dan menciptakan 
inovasi baru baik untuk pelayanan 
maupun pengawasan termasuk 
menyelenggarakan diklat teknis 
subtantif spesialis. Kesemuanya ini 
diharapkan dapat meningkatkan 
profesionalitas pegawai dan 
pejabat dalam melakukan kegiatan 
pengawasan, termasuk di dalamnya 
pengawasan komoditas ekspor 
mauopun impor, maupun barang 
kena cukai hasil tembakau MMEA 
dan EA. 

(Supriyadi W, Andy)

Laporan Utama
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Laporan Utama

K
ondisi lesunya 
perekonomian dunia 
tentunya sangat 
berpengaruh pada 

penerimaan bea masuk dan 
bea keluar yang dikumpulkan 
bea cukai, namun dengan kerja 
keras dan berusaha menciptakan 
inovasi dalam pelayanan maupun 
pengawasan akhirnya target yang 
dibebankan dapat tercapai juga.

Bahkan pada acara konfrensi 
pers awal tahun yang diadakan 
pada 8 Januari 2016 di Kantor 
Pusat DJBC dan dihadiri oleh 
Wakil Menteri Keuangan, 

Pencapaian Kinerja Penerimaan 
Bea Cukai Tahun 2015

Terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Indonesia tentunya menjadi tantangan terberat bagi 
Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan penerimaan negara. Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai selaku institusi di bawah Kementerian Keuangan adalah instansi yang turut 
menjadi tulang punggung penerimaan negara dari bea masuk, bea keluar dan cukai. 

Mardiasmo mengatakan, 
capaian target penerimaan bea 
cukai menjadi terbaik, karena 
bisa mencapai 92,5 persen. 
Keberhasilan ini bisa menjadi 
sumber pendanaan dan bisa 
digunakan untuk belanja negara 
yang produktif termasuk belanja 
infrastruktur yang meningkat 
hingga 54 persen dapat 
dilaksanakan.

Sebagaimana dijelaskan oleh 
banyak pihak kalau tahun 2015 
merupakan tahun terberat untuk 
pencapaian terget penerimaan, 
hal ini dikarenakan melemahnya 

Mardiasmo, 
Wakil Menteri Keuangan

Keberhasilan pencapaian 
target penerimaan bea cukai 

menjadikan sumber pendanaan 
untuk belanja negara yang 

produktif.

Objek Cukai. Saat 
ini tengah digodok 
untuk penambahan 
objek cukai baru 
sebagai pemasukan 
negara.

Foto
WBC/Andy
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Laporan Utama

perekonomian dunia dan 
berdampak pada perekonomian 
dalam negeri yang berimbas pada 
penurunan daya beli masyarakat. 
Secara statistik angka penurunan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
dapat digambarkan dengan 
prosentase yang menurun, yaitu 
dari 5,05 persen pada tahun 2014, 
menjadi 4,7 persen di tahun 2015.

Padahal dibalik itu semua, 
negara membutuhkan pendanaan 
yang cukup banyak agar dapat 
membiayai berbagai pembangunan 
dan infrastruktur yang dibutuhkan 
oleh rakyat Indonesia. Di sisi 
lain, pemerintah terus berusaha 
mengumpulkan penerimaan 
negara dari berbagai sumber 
perpajakan agar semua kebutuhan 
negara dapat terpenuhi. 

Dari berbagai sumber 
penerimaan negara, melalui 
Kementerian Keuangan 
digantungkanlah salah satau 
harapannya pada Direktorat 
Jenderal Pajak dan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. Khusus 
untuk bea cukai target penerimaan 
yang dibebankan tiap tahun 
selalu mengalami kenaikan, 
namun seiring kenaikan itu juga 
pencapaian targetnya selalu 
baik bahkan cenderung selalu 
terpenuhi.

Untuk tahun 2015, beban 
target yang diberikan kepada bea 

cukai sesuai dengan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Perubahan (RAPBN-P)  
adalah sebesar Rp 195 triliun 
dengan perincian, untuk Bea 
Masuk Rp 37,2 triliun, Bea Keluar 
Rp 12,1 triliun, dan Cukai Rp 
145,7 triliun. Menurut Direktur 
Penerimaan dan Peraturan 
Kepabeanan dan Cukai (PPKC), 
Sugeng Apriyanto, dari beban 
target yang telah ditetapkan 
tersebut bea cukai berhasil 
mengumpulkan sebesar Rp 180,4 
triliun atau 92,5 persen dari target 
RAPBNP.

Adapun untuk rincian 
penerimaannya, Sugeng 
menjabarkan, untuk bea masuk 
tercapai Rp 31,9 triliun, bea 
keluar Rp 3,9 triliun, dan cukai 
tercapai Rp 144,6 triliun.”Selain 
ketiga sumber penerimaan negara 
tersebut, bea cukai juga berhasil 
melakukan pungutan negara 
atas pajak dalam rangka impor 
dan PPN hasil tembakau yang 
keseluruhanya sebesar Rp 193,6 
triliun dan ini tidak termasuk 
pajak rokok sebesar Rp 13,9 
triliun. Dari jumlah tersebut jika 
digabungkan maka penerimaan 
yang berhasil di pungut oleh 
bea cukai untuk tahun 2015 
sebesar Rp 387,6 triliun atau 30,3 
persen dari realisasi penerimaan 
perpajakan negara sebesar Rp 
1.235,8 triliun,” ungkap Sugeng.

Lebih lanjut Sugeng 
menjelaskan, realisasi penerimaan 
yang dicapai oleh bea cukai tiap 
tahunnya mengalami kenaikan. 
Kenaikan ini seiring dengan 
dinaikkannya juga beban target 
kepada bea cukai. Hal ini dapat 
digambarkan dimana untuk tiap 
tahunnya selama 5 tahun terakhir 
rata-rata realisasi penerimaan 
bea cukai mengalami peningkatan 
peningkatan sebasar 8,3 persen 
tiap tahunnya. Sementara untuk 
tahun 2015 meningkat 10,9 persen 
dibandingkan 2014.

Lalu apa saja faktor-faktor 
yang mempengaruhi capaian 

penerimaan bea cukai di tahun 
2015 yang lalu. Menurut Sugeng, 
ketiga kompoten penerimaan 
bea cukai mulai dari bea masuk, 
bea keluar dan cukai semuanya 
mengalami hambatan yang 
sangat luar bisa. Seperti bea 
masuk, meskipun perekonomian 
dunia mengalami perlambatan 
dan pertumbuhan perekonomian 
menurun yang mengakibatkan 
terjadinya penurunan devisa 
impor sebesar 22,8 persen. Namun, 
penerimaan bea masuk yang 
didapat tidak terpaut jauh yaitu 
3 persen atau hanya sebesar Rp 1 
triliun dibandingkan 2014.

Menurut Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai, Heru Pambudi, 
tingkat penurunan penerimaan 
bea masuk yang jauh lebih rendah 
dibandingkan penurunan devisa 
impor lebih dikarenakan adanya 
peningkatan upaya optimalisasi 
pungutan bea masuk melalui 
kegiatan intensifikasi pembeaan. 
“Intensifikasi pembeaan tersebut, 
yaitu nota pembetulan (notul), 
penelitian ulang dan audit. Dari 
kegiatan tersebut bea cukai 
menghasilkan penerimaan bea 
masuk sebesar Rp 1,9 triliun. 
Hal lainnya yang juga turun 
membantu adalah melakukan 
kegiatan pengawasan dan 

Sugeng Apriyanto, 
Direktur Penerimaan dan Peraturan 
Kepabeanan dan Cukai (PPKC)

Dari beban target yang telah 
ditetapkan, bea cukai berhasil 

mengumpulkan sebesar Rp 
180,4 triliun atau 92,5 persen 

dari target RAPBNP.

Muhammad Purwantoro, 
Direktur Cukai

Salah satu kebijakan yang 
dikeluarkan agar target 

penerimaan tercapai adalah 
penundaan pembayaran wajib 

dilunasi paling lambat 
31 Desember. 
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penindakan terutama di pesisir 
pantai timur Sumatera yang 
ternyata ikut menyumbang 
penerimaan bea masuk,” ujar 
Dirjen.

Satu hal yang menjadi 
perhatian khusus bagi bea cukai 
adalah target penerimaan bea 
keluar. Sejak dibebankan untuk 
memungut bea keluar, target yang 
ditetapkan tiap tahunnya terus 
menurun, hal ini dikarenakan 
bea keluar masih mengandalkan 
komoditi CPO untuk 
penerimaannya.”Sejak akhir tahun 
2014 harga CPO internasional 
di bawah threshold atau kurang 
dari US$ 750 per metrik ton yang 
merupakan batas pengenaan, 
sehingga tidak ada pungutan bea 
keluar,” jelas Dirjen.

Masih menurutnya, bea keluar 
yang paling banyak disumbangkan 
dari ekspor mineral yang pada 
akhir tahun juga mengalami 
penurunan seiring penurunan 
tarif akibat meningkatnya progres 
pembangunan smelter. Dari 
kondisi tersebut mengakibatkan 
negara berpotensi kehilangan 
penerimaan bea keluar sebesar Rp 
8,1 triliun.

Sementara itu, untuk 
pencapaian target cukai yang 
merupakan target terbesar dan 

paling terpenuhi dimana proses 
pencapaiannya memerlukan 
kebijakan yang akurat dan extra 
effort, terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi realisasi 
penerimaannya. Menurut Dirjen, 
capaian cukai tahun 2015 adalah 
Rp 144,6 triliun atau 99,2 persen 
dari APBNP, dimana Rp 139,5 
triliun atau 96,4 persen disumbang 
dari cukai rokok.”Untuk cukai 
rokok dapat melebihi target 
APBNP 2015 yang sebesar Rp 
139,5 triliun atau 100,3 persen 
dari target,” ungkap Dirjen.

Lebih lanjut Dirjen 
menjelaskan, beberapa faktor yang 
turut mempengaruhi pemenuhan 
target cukai, yaitu adanya extra 
effort dalam bentuk peningkatan 
pengawasan rokok dan minumam 
keras ilegal, terbukti tahun 
2015 jumlah penindakan rokok 
dan minol sebanyak 2.199 kali 
penindakan atau naik 43 persen 
dibandingkan tahun 2014. Selain 
itu, dilakukan joint operation 
antara bea cukai dengan pajak 
dimana selama 2015 telah 
dilakukan joint audit sebanyak 15 
kali.

“Kami juga membuat kebijakan 
untuk melunasi kredit cukai 
rokok tidak melewati tahun 
berjalan, dan kebijakan kenaikan 

tarif cukai tahun 2016 yang 
diterbitkan bulan November 
2015 yang menyebabkan pabrik 
memproduksi rokok lebih banyak 
untuk memanfaatkan tarif lama 
yang lebih rendah (forestalling), 
sehingga diakhir tahun terjadi 
peningkatan pemesanan pita cukai 
sebesar 26,7 persen,” ujar Dirjen.

Akan hal ini diamini oleh 
Direktur Cukai, Muhammad 
Purwantoro. Menurutnya, pada 
awal tahun 2015 dimana sektor 
cukai ditargetkan Rp 125,9 triliun, 
target tersebut optimis dapat 
dicapai. Namun, di awal tahun 
2015 ada penambahan target cukai 
menjadi Rp 145,7 triliun atau naik 
Rp 19,8 triliun.

“Angka ini kami pandang 
sangat berat, karena kebijakan 
yang sudah dirumuskan hanya 
mengakomodir kenaikan target 
paling tinggi antara 5 hingga 6 
triliun saja. Selain itu, kondisi 
ekonomi nasional yang cenderung 
mengalami perlambatan turut 

Laporan Utama
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menambah daftar faktor yang 
membuat kami khawatir terkait 
capaian akhir peneriman. Dan, 
dengan kerja keras semua pihak 
akhirnya target dapat terpenuhi,” 
ungkap Purwantoro.

Masih menurutnya, untuk 
RAPBN 2016, target penerimaan 
cukai ditetapkan sebesar Rp 
155,5 triliun. Namun, dengan 
mempertimbangkan sutuasi 
nasional yang berkembang, target 
tersebut direvisi menjadi sebesar 
Rp 146,4 triliun, dengan rincian 
cukai hasil tembakau Rp 139,8 
triliun, cukai etil alkohol Rp. 0,2 
triliun, dan cukai MMEA Rp 6,5 
triliun.

“Untuk mengamankan target 
penerimaan cukai tahun 2016, 
pokok-pokok kebijakan yang akan 
ditempuh diantaranya sistem 
tarif cukai tetap menggunakan 
sistem tarif spesifik, struktur 
tarif tetap 12 layer, kenaikan 
tarif cukai rata-rata 11,33 persen 
dimana kenaikan tarif cukai 

untuk jenis SKT lebih moderat 
dibandingkan SKM dan SPM 
untuk lebih memberi perlindungan 
tenaga kerja, dan menjalankan 
fungsi pengendalian komsumsi 
sebagaimana amanat undang-
undang cukai pasal 2,” kata 
Purwantoro.

Sementara itu menurut Wakil 
Menteri Keuangan, keberhasilan 
pencapaian target penerimaan 
bea cukai tidak terlepas dari 
peran seluruh Kantor Wilayah 
dan KPPBC, karena di lapangan 
mereka inilah yang menjadi ujung 
tombak. Untuk itu Kementerian 
Keuangan akan memberikan 
reword kepada jajaran Kanwil 
dan KPPBC yang pencapaian 
targetnya berhasil melampaui.

“Sesuai amanat Presiden pada 
sidang paripurna di awal tahun 
lalu, tahun 2016 dicanangkan 
sebagai tahun teroboson, tahun 
inflasi, dan tahun perbaikan 
kinerja juga pelayanan. Untuk itu 
kami akan selalu mengevaluasi 

apa yang telah dikerjakan bea 
cukai agar dapat mengetahui 
bagaimana peran bea cukai 
dalam tahun percepatan ini,” kata 
Mardiasmo.

Pencapaian target bea cukai 
memang bukan didapat tanpa 
kerja keras yang dilakukan oleh 
seluruh jajarannya, pelayanan 
yang sangat prima ditambah 
ekstra pengawasan di setiap lini 
pemasukan dan pengeluaran 
barang, membuktikan kalau 
masih banyak celah kerugian 
negara yang dapat ditegah dan 
diselamatkan. Melemahnya 
perekonomian dunia memang 
sangat berpengaruh bagi tugas 
dan fungsi bea cukai karena 
sebagai fasilitasi perdagangan 
dunia, pelayanan yang 
diberikannya tergantung dari 
pertumbuhan impor dan eskpor 
barang. 

Di tahun 2016 ini tentunya 
tantangan bea cukai tidak lebih 
mudah dibandingakn dengan 
tahun lalu, masih diperlukannya 
kerja keras dan membuat inovasi 
pelayanan dan pengawasan, 
menjadi andalan bea cukai 
untuk dapat memenuhi semua 
amanat yang diberikan negara, 
baik dalam mengumpulkan 
pendapatan negara maupun dalam 
memberikan pelayanan juga 
pengawasan. Selain itu, sebagai 
penjaga pintu gerbang bangsa, 
bea cukai juga di tuntut untuk 
mampu memenuhi setiap target 
penerimaan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah.

Mulai dipikirkannya 
penambahan objek cukai di 
tahun mendatang menandakan 
beban target akan semakin berat 
butuh pelayanan baru untuk 
memulainya. Untuk itu, di tahun 
ini kerja keras bea cukai kembali 
diperlukan untuk memenuhi itu 
semua agar apa yang menjadi 
andalan negara untuk pemasukan 
keuangan dapat memenuhi 
seluruh kebutuhan rakyat negara 
ini. 

(Supriyadi W/Andy)

Harga CPO. Semakin 
menurunnya harga 
CPO, menjadikan 
komoditas ini tidak 
dapat diandalkan 
dalam pengumpulan 
bea keluar.

Foto
WBC/Andy
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T
ahun 2015 baru saja 
berlalu, tahun dimana 
perjuangan pencapaian 
target penerimaan negara 

membutuhkan kerja keras dan 
dukungan inovasi agar pelayanan 
menjadi semakin efisien dan 
pengawasan menjadi maksimal. 
Direktorat Jenderaal Bea dan 
Cukai sendiri mampu mencapai 
92,5 persen untuk target yang 
ditetapkannya. Capaian ini menjadi 
capaian yang terbaik dan menjadi 
andalan penerimaan negara serta 
menjadi kebanggan untuk seluruh 
pegawai bea cukai.

Kalau dinyatakan banyak 
tantangan dan hambatan untuk 
pencapaian target tersebut, 
tentunya ini adalah hal yang wajar 
untuk dijalani bea cukai. Lalu 
seberapa besarkan tantangan 
yang dihadapi untuk pencapaian 
target ini dan hal-hal apa sajakah 
yang menjadi rintangan dalam 
melakukan pengawasan terhadap 
barang ekspor, impor maupun 
cukai?

Untuk mengetahui semua itu 
dan bagaimana rencana kerja 
bea cukai di tahun 2016, berikut 
ini wawancara dengan Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai, Heru 
Pambudi, seputar keberhasilan 
pemenuhan target tahun 2015 dan 
tantangan di tahun 2016. Berikut 
petikan wawancaranya:

Bagaimana pencapaian target 
penerimaan tahun 2015?

Untuk capaian target 
penerimaan tahun 2015 secara 
nominal meningkat sebesar Rp 26,3 
triliun atau 22,2 persen dibanding 
dengan tahun 2014. Ini merupakan 
capaian target yang cukup positif. 
Sepanjang tahun 2015 bea cukai 
berhasil menyumbang penerimaan 
negara sebesar 92,5 persen dari 
target APBNP tahun 2015 atau 
Rp 180,4 triliun dari target Rp 
195 triliun APBNP. Disamping 
penerimaan Bea Masuk, Bea 
Keluar dan Cukai yang sebesar 
Rp 180,4 triliun bea cukai juga 
melakukan pungutan negara atas 

pajak dalam rangka impor atau 
PDRI dan  PPn hasil tembakau 
sebesar Rp 193,6 triliun.

Target cukai tahun 2015 cukup 
tinggi namun masih dapat 
tercapai, itu bagaimana?

Cukai itu mencapai 99 persen, 
memang betul tahun 2015 tidak 
mencapai 100% tetapi kalau kita 
lihat ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi kenapa cukai 
ini tidak bisa sepenuhnya 100 
%. Misalnya,  meskipun kita 
mendukung kebijakan pemerintah 
yang membatasi peredaran bir 
di setiap minimarket tetapi 
pada kenyataannya dalam 
implementasinya itu telah 
mengurangi potensi penerimaan 
kita . Kita telah kehilangan 
penerimaan cukai dari bir itu 
sekitar Rp 2 triliun. Tetapi mohon 
dicatat ini bukan berarti bea cukai 

dianggap tidak setuju dengan 
kebijakan tersebut, ini hanya 
masalah revenue saja. Sedangkan 
untuk rokok bisa mencapai 103 
% sehingga totalnya kalau kita 
lihat dari persentasi memang kita 
tidak mencapai 100 % tetapi dari 
nominalnya kita telah berhasil 
menambah 22,2 % dibanding 
dengan capaian tahun 2014. Ini 
tentunya suatu capaian yang luar 
biasa karena 22,2 % adalah angka 
yang besar dari sisi cukai atau 
setara dengan Rp 26,3 triliun saya 
kira itu.

Tahun 2015 ini target 
penerimaan bea cukai 
mencapai 92,5 persen, lalu 
bagaimana strategi pencapaian 
target penerimaan untuk tahun 
2016?

Untuk strategi capaian 
penerimaan 2016 secara prinsip bea 

Laporan Utama Wawancara
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cukai akan bekerjasama dengan 
pajak dan itu yang menjadi strategi 
utama di tahun 2016. Kenapa 
bea cukai perlu berkolaborasi 
dengan pajak? Karena dengan kita 
mengharmonisasi kebijakan dan 
memverifikasi secara bersama-
sama dokumen kepabeanan 
dan pajak, maka diharapkan 
pengguna jasa yang selama 
ini masih luput dari kegiatan 
pengawasan  akan terjaring 
di  2016. Namun, secara umum 
beberapa kebijakan yang akan kita 
lakukan di 2016 adalah, Pertama 
terkait dengan penerimaan kami 
akan  melakukan pengadaan speed 
boat. Kenapa speed boat perlu? 
Karena penyelundup sekarang 
telah menggunakan kapal-kapal 
kecil, namun untuk di sektor timur 
kita akan menggunakan kapal 
besar ukuran 60 meter. Sementara 
untuk perairan dangkal  termasuk 
muara sungai  di pesisir timur 
Sumatera kita akan mengandalkan 
speed boat ukuran 10 dan 15 
meter. Itu yang terkait dengan 
sarana dan pra sarana. Kedua,  
X-ray tahun ini akan ditambahan 
menjadi 5 dan dijadikan andalan 
untuk mengurangi dwelling time, 
sehingga barang tidak perlu 
dilakukan pemeriksaan fisik 
tetapi cukup melewati X ray ini 
pasti akan menurunkan dwelling 
time kita. Ketiga, sesuai dengan 
APBNP, bea cukai diminta untuk 
melakukan ekstensifikasi barang 
kena cukai, yang juga akan menjadi 
salah satu  potensi penerimaan. 

Keempat, pengembangan 
atau penyempurnaan IT untuk 
kegiatan pengawasan. IT Inventory 
akan disempurnakan di seluruh 
layanan KB dan KITE. Sementara 
untuk verifikasi dokumen masih 
tetap akan terus dijalankan baik 
untuk rokok maupun minuman 
dan akan menjadi skala prioritas 
tahun 2016. Kebijakan ini akan 
terus ditingkatkan sehingga akan 
memberikan jaminan kepada 
industri dalam negeri baik 
industri rokok , minuman maupun 
industri lainnya sehingga dapat 

memberikan perlindungan kepada 
masyarakat usaha. 

Bagaimana dengan penerimaan 
itu sendiri apakah masih 
mengandalkan komoditas 
yang ada saat ini atau akan 
ada komoditas lain yang dapat 
diandalkan?

Untuk tahun 2016 karena 
trend penurunan minyak 
sudah semakin menurun maka 
pemerintah memperkirakan bahwa 
harga CPO tidak akan bergerak 
terlalu tinggi sehingga kalau kita 
lihat target 2016 untuk bea keluar 
hanya sebesar 2,9. Ini tentunya 
sudah mempertimbangkan di 
tahun  2016  kemungkinan besar 
kita tidak akan dapat memungut 
bea keluar dari CPO. Sedangkan 
penerimaan yang kita harapkan 
untuk bea keluar masih tetap 
akan menggantungkan kepada 
minerba kemudian  khususnya 
cangkang dari minyak kelapa 
sawit kemudian juga sedikit dari 
kulit yang juga ada ekspornya.

Kalau dilihat target bea keluar 
tiap tahunnya terus menurun, 
apakah penurunan ini juga 
mengambarkan kinerja ekspor 
kita?

Tahun 2015 neraca perdagangan 
kita positif,  saya kira itu penting 
untuk kita ketahui meskipun kedua-
duanya mengalami  penurunan 
tapi masih positif. Artinya, ekspor 
kita masih lebih banyak dari pada 
impor kita. Selain itu, bea keluar 
itu adalah alat atau instrumen 
perpajakan untuk mengatur kinerja 
ekspor kita, tidak berarti kalau 
penurunan bea keluar berarti 
ekspor kita turun, tidak. Karena 
justru bea keluarlah yang dipakai 
untuk  mengatur, apakah kita akan 
mendorong ekspor atau mengerem 
ekspornya. Sehingga misalnya 
meskipun bea keluar kita tidak bisa 
kita pungut dari CPO, tetapi itulah 
justru yang diharapkan. Karena 
kalau kita pungut itu semua maka 
justru ekspornya yang tidak akan 
meningkat.

Untuk hasil tegahan narkoba 
tahun 2015 ternyata lebih 
banyak dibandingkan dengan 
tahun 2014, bisa dijelaskan 
mengapa terjadi peningkatan?

Kalau kita lihat 2015, bea 
cukai berhasil menegah sekarang 
itu 699 kilo shabu dan sejenisnya 
dibandingkan dengan 2014 yang 
hanya sebesar  316 kilo. Tentunya 
angka ini meningkat 2 kali lipat. 
Sedangkan mengenai tegahan 
narkoba di daerah-daerah, 
kalau kita lihat pergerakan 
dari penyelundupan shabu ini 
sekarang trend nya bukan lagi 
fokus dari kuantitatif tapi dari 
sisi jumlah atau banyak nya yang 
diselundupkan. Mereka tidak lagi 
mengandalkan Bandar udara 
tetapi mereka sudah mulai masuk 
ke pelabuhan laut. Itulah yang 
menyebabkan kenapa jumlah 
penindakan kita itu sekarang 2 
kali lipat karena begitu mereka 
masuk melalui pelabuhan laut 
termasuk di dalamnya pelabuhan-
pelabuhan utama dan tradisional, 
mereka biasanya membawa dalam 
jumlah yang luar biasa banyaknya 
dan tingkat kesulitannya menjadi 
lebih tinggi karena kargo tentunya 
sangat ideal untuk dijadikan 
sebagai media menyembunyikan 
narkotika. Kita tahu bahwa 2015 
kami menangkap shabu yang 
disembunyikan dalam mesin 
pemotong rumput kemudian 
di dalam water filter kemudian 
juga disembunyikan  di beberapa 
barang-barang impor yang lain. 

Bagaimana dengan kesiapan 
bea cukai dalam menghadapi 
MEA?

Untuk strategi agar industri 
nasional atau ekonomi nasional 
bisa kompetitif terkait dengan 
MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN. 
Pertama, fungsi bea cukai yang 
salah satunya adalah melindungi 
dan men-support industri 
nasional dengan cara melakukan 
penindakan atau penegakan 
hukum terhadap impor illegal, 
seperti produk Ballpres . Ballpres 
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lebih banyak masuknya dari 
Malaysia, kemudian bahan-bahan 
pangan dan tekstil yang sebagian 
masuk dari negara-negara ASEAN. 
Penindakan dan pencegahan ini 
tujuannya agar industri nasional 
bisa bersaing dengan wajar dan 
normal. Kedua, strategi bea cukai 
adalah memberikan insentif 
dalam bentuk dua kemudahan 
pengurusannya atau clearancenya 
(customs clearance), dan yang 
kedua adalah dalam bentuk 
insentif fiskal untuk kemudahan 
clearance. Kita tahu bahwa 
target pemerintah adalah 3 hari 
dan kita masih berusaha untuk 
turun dari 4,7. Kita masih akan 
coba turunkan, dan sudah keluar 
6 kebijakan dari Menkeu dan 
semua itu merupakan alat untuk 
menurunkan dwelling time. 

Strategi lainnya adalah, 
bea cukai membuat kebijakan 
pelayanan. Sehingga efisiensinya 
bisa kita berikan kepada industri 
logistik atau pemain logistik, dan 
juga kepada industri nasional yang 
tidak lagi mesti harus mengimpor 
langsung dari luar negeri tetapi 
bisa langsung membeli dari pusat 
logistik berikat itu. Ketiga, terkait 
dengan insentif fiskal kebijakan 
kita adalah pemberian kemudahan-
kemudahan fiskal dalam bentuk 
pembebasan dan penangguhan baik 
bea masuk maupun pajak-pajak 
impor. Kita tahu bahwa ada KB, 
KITE bahkan akan keluar juga 
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 
untuk UKM ini semua pasti akan 
menaikkan daya saing industri 
nasional, sehingga kita bisa survive 
tidak hanya menghadapi barang 
yang masuk, tetapi kita ingin juga 
bisa melempar produk kita ke luar 
negeri  terutama ASEAN yang 
sudah  dalam bentuk Masyarakat 
Ekonomi Asean.

Rencananya tahun 2016 akan 
ada ekstensifikasi cukai, bisa 
dijelaskan jenis barang yang 
akan dikenakan sebagai barang 
objek cukai baru?

Saat ini untuk ekstensifikasi 

atau langkah-langkah untuk 
sampai kepada penentuan 
objek mana yang akan di 
ekstensifikasi cukainya dan 
berapa penerimaannya yang 
telah dilakukan oleh bea cukai, 
antara lain. Pertama, bea cukai 
akan melakukan kordinasi 
dengan kementerian terkait atau 
lembaga terkait dan   tentunya 
juga pelaku usaha karena ini 
mutlak harus kita lakukan agar 
tidak menggambarkan bea cukai 
melakukan penetapan objek cukai 
secara sepihak. Kedua, bea cukai 
akan melakukan pembicaraan 
dengan DPR mereka juga pasti 
harus kita mintai pandangan 
dan keputusannya. Tetapi di atas 
itu semua, bahwa ekstensifikasi  
cukai tidak berangkat dari pikiran 
berapa besar uang yang akan kita 
cari. Bahwa prinsip cukai adalah 
pajak  yang dipakai sebagai alat 
untuk mengendalikan konsumsi 
dan peredaran sehingga cara 
berpikirnya adalah, bagaimana 
kita melakukan pembatasan baik 
konsumsi maupun peredarannya 
yang instrumennya adalah 
cukai. Jadi cukai dipakai 
untuk melakukan pembatasan. 
Kemudian ternyata di dalam 
rangka pembatasan itu bea 
cukai mendapatkan revenue 
dalam bentuk penerimaan cukai 

itu adalah konsekuensi dari 
pada penggunaan instrument 
pajak dalam  bentuk cukai  
untuk melakukan pengawasan. 
Sehingga kalau saya ditanya 
sekarang berapa kira-kira potensi 
penerimaan ini tergantung dari 
pada nanti objek cukainya  yang 
akan diputuskan bersama antara 
pemerintah dan DPR.

Kalau begitu berapa target 
APBNP untuk bea cukai 
tahun 2016, dan mengapa bisa 
sampai pada keputusaan angka 
tersebut?

APBN tahun 2016 tentunya 
kita akan segera mulai, angkanya 
pasti akan dikaitkan dengan 
realisasi tahun 2015. Yang 
kedua, akan dikaitkan dengan 
asumsi-asumsi sebagaimana yang 
sudah ditetapkan di APBN dan 
juga asumsi-asumsi yang nanti 
didaftarkan pada realisasi pada 
2015,  misalnya ada pertumbuhan 
5,3 persen inflasinya 4,7 persen 
kemudian extra  effort  yang 
dari bea cukai. Nanti itu semua 
diperkirakan, berapa yang akan 
dijadikan sebagai faktor-faktor 
untuk menghitung APBNP, tetapi 
angkanya untuk sekarang inikan 
masih minggu pertama Januari jadi 
masih belum dapat diketahui. (*)

Laporan Utama
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K
PPBC TMP C Sorong 
merupakan kantor 
pengawasan dan 
pelayanan Bea Cukai 

yang baru diresmikan pada 
bulan Desember 2012. Kantor ini 
merupakan perubahan dari kantor 
lama yaitu KPPBC Tipe A3 Sorong. 
Pelayanan yang diberikan KPPBC 

ini meliputi seluruh pelayanan  
kegiatan impor, ekspor, cukai dan 
manifest untuk sarana pengangkut 
dengan menggunakan pelayanan 
elektronik, sehingga  pengguna jasa 
harus melakukan registrasi terlebih 
dahulu untuk mendapatkan Modul 
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai. 

Diusianya yang ketiga tahun, 

KPPBC TMP C Sorong 

Raih Posisi Kedua KPPc 2015
KPPBC Sorong Ingin Kinerjanya Lebih Baik Lagi

Profil Kantor

Pengecekan areal kantor

Sesaat sebelum acara penilaian dimulai.

KPPBC TMP C Sorong meraih 
posisi kedua dalam ajang  Kantor 
Pelayanan Percontohan (KPPc) 
Terbaik Tahun 2015. Pastinya 
menjadi kebanggaan tersendiri 
bagi kepala kantor dan seluruh 
jajarannya, mengingat untuk 
menjadi kantor percontohan 
tidaklah mudah, apalagi kantor  
berada di wilayah timur Indonesia 
dimana infrastruktur yang 
tersedia terbatas dan tertinggal 
dibandingkan wilayah Indonesia 
lainnya. 

“Sebagai pribadi dan kepala 
kantor perasaan saya tentu 
sangat senang dan bahagia. Ini 
sesuatu hal yang sangat berarti 
bagi KPPBC  Sorong dan seluruh 
pegawai yang bertugas di KPPBC 
TMP C Sorong,” ungkap Firman 
Sane Hanafiah yang juga 
menyatakan keberhasilan tersebut 
akan menjadi perhatian dan juga 
benchmarking kantor lainnya di 
Kementerian Keuangan secara 
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umum dan kantor di lingkungan 
DJBC secara khusus. 

Diakui Firman, pencapaian 
itu menjadi tantangan tersendiri 
dan perlu energi besar untuk 
menjadikan kantor di wilayah 
timur Indonesia sebagai kantor 
percontohan dan tidak diperoleh 
sesaat, tetapi merupakan hasil 
kerja keras terus menerus dan 
berkesinambungan dari beberapa 
tahun lalu. Keberhasilan ini juga 
tidak terlepas dari peran kepala 
kantor terdahulu.

 “Kami buktikan  kantor di 
wilayah timur Indonesia dapat ikut 
berperan serta dalam perbaikan 
fisik dan kinerja kantor menuju 
sebuah kantor modern. Anugerah 
ini jadi motivasi tersendiri bagi 
KPPBC TMP C Sorong untuk terus 
memperbaiki kinerja yang ada dan 
selalu mencari inovasi baru untuk 
memberikan pelayanan prima 
bagi stakeholder,” ujar Kepala 
KPPBC  Sorong yang wilayah 
kerjanya meliputi Kota Sorong, 
Kabupaten Sorong, Kabupaten 
Raja Ampat, Kabupaten Sorong 
Selatan, Kabupaten Tambraw dan 
Kabupaten Maybrat.
Proses Persiapan dan Penilaian

Lomba KPPc menjadi agenda 
rutin dari Kementerian Keuangan, 
untuk  2015 ini KPPBC Sorong 
diusulkan oleh Kanwil Bea Cukai 
Maluku, Papua dan Papua Barat 
(KWBC MPPB) dan DJBC untuk 
mengikuti kegiatan tersebut 
karena setelah melalui penilaian, 
KPPBC Sorong dinilai layak, baik 
dari segi infrastruktur, layanan, 
inovasi dan penilaian lainnya 
untuk mengikuti kegiatan tersebut. 
Penunjukkan oleh KWBC MPPB 
tersebut tentunya dilakukan atas 
dasar persetujuan dari KPPBC 
Sorong untuk diikutkan dalam 
lomba KPPc.

Sebelumnya, KPPBC TMP 
C Sorong sudah melakukan 
pembenahan sejak 2012 untuk 
menjadi sebuah kantor moderen 
yang layak diikutkan dalam 
lomba KPPc. Pada 2012-2013 
pembenahan difokuskan pada 

perbaikan infrastruktur kantor 
atau pembenahan fisik kantor. 
Sedangkan tahun 2013-2015 
difokuskan pada pembenahan dari 
sisi pemenuhan misi, program 
kerja dan kriteria pelayanan publik 
dari KPPBC TMP C Sorong.

Pembenahan yang dilakukan 
baik dari sisi fisik kantor 
atau infrastruktur kantor dan 
pembenahan dari sisi pemenuhan 
misi, program kerja dan kriteria 
pelayanan publik dimaksudkan  
agar dapat meningkatkan 
pelayanan publik sebagaimana 
dipersyaratkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik. 

Mengenai proses penilaian,  
dilakukan secara berjenjang  
mulai dari penilaian oleh KWBC 
MPP, Kantor Pusat DJBC dan 
terakhir penilaian dilakukan 
oleh Kementerian Keuangan 
pada bulan September. Kriteria 
penilaian difokuskan kepada: 
Visi, Misi dan Moto Pelayanan, 
Standar dan maklumat pelayanan, 

Sistem, mekanisme dan prosedur 
pelayanan, SDM, Sarana dan 
Prasarana pelayanan, Penanganan 
Pengaduan, Indeks Kepuasan 
Masyarakat, Sistem Informasi 
Pelayanan Publik, Produktivitas 
dalam pencapaian target 
pelayanan, Inovasi dan, Prestasi 
yang berhasil diraih kantor 
pelayanan.

Untuk penilaian lomba pada 
2015, dikelompokkan untuk 
masing-masing unit eselon I, 
sehingga setiap eselon I memiliki 
juara pertama, kedua dan ketiga. 
Berdasarkan penilaian, KPPBC 
TMP C Sorong memperoleh nilai 
dibawah KPPBC TMP A Pasuruan 
dan diatas KPPBC TMP A Merak. 

“Hasil juara 2 merupakan 
pencapaian luar biasa bila 
dibandingkan dengan kantor 
peserta lainnya yang mengikuti 
lomba KPPc. Yang lebih 
membanggakan lagi, instansi 
kementerian keuangan lainnya di 
kota Sorong yaitu KPKNL Sorong 
juga terpilih sebagai juara 1 dalam 
lomba yang sama, sehingga dalam 
tahun yang sama terdapat 2 kantor 

Profil Kantor

Para tim penilai 
bersama Kepala 
Kantor sudah 
bersiap di aula.
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Profil Kantor

kantor juga dilakukan untuk 
menyempurnakan fisik yang 
ada, yaitu dengan penambahan 
berbagai komponen seperti; 
pembangunan toilet di aula, 
pembangunan bunker air, 
pembangunan jalur penyandang 
cacat, pemasangan maklumat dan 
janji layanan dan penggantian fire 
extinguiser.

Keberhasilan ini, lanjut Firman, 
tidak hanya diraih karena peran 
dari satu atau dua orang saja, 
tetapi juga peran seluruh pegawai, 
cleaning service dan petugas 
keamanan serta dukungan dari 
stakeholder KPPBC TMP C Sorong. 
Dan dalam rangka keikutsertaan 
lomba KPPc, telah dibentuk tim 
kecil yang terdiri atas berbagai 
komponen di KPPBC TMP C 
Sorong. Pelaksanaan persiapan 
dilakukan bersama-sama seluruh 
pegawai sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing 
di kantor. Pada saat kegiatan 
penilaian, beberapa pegawai selain 
menjalankan tugasnya di kantor, 
melakukan perannya sebagai 
panitia atau pun sebagai pengisi 
acara. 

Keterlibatan stakeholder dalam 
lomba KPPc dengan  memberikan 
penilaian kinerja KPPBC TMP C 
Sorong. Sebagai gambaran, sesuai 

hasil penilaian tahunan dari 
stakeholder, KPPBC TMP C Sorong 
mendapatkan indeks kepuasan 
pengguna layanan 4,92 dari skala 5 
untuk tahun 2015.

Ada juga terobosan baru, yaitu 
penerapan Duty Manager, dengan 
penunjukan bergilir pegawai eselon 
V dilingkungan KPPBC TMP C 
Sorong menjadi manager yang 
harus memastikan kesiapan dalam 
memberikan layanan prima baik 
dari kesiapan fisik maupun SDM 
dalam memberikan pelayanan. 
Mekanisme ini diharapkan 
menjaga kualitas pemberian 
layanan prima, melatih pegawai 
memimpin tim, dan melatih semua 
pegawai untuk bersama-sama 
bertanggungjawab memberikan 
pelayanan prima.

Untuk 2016 , sesuai dengan 
rencana kerja dan inisiatif 
strategi, akan dikembangkan 
beberapa perbaikan kegiatan 
pelayanan dan pengawasan, yaitu, 
pengembangan pelayanan dan 
pengawasan distribusi MMEA (CK-
6), ISO 9001:2008, pengembangan 
tatakelola arsip dan pengembangan 
pelayanan pos lalu bea, dan lain 
sebagainya. 

(Ariessuryantini, MPR)

lingkup kementerian keuangan 
di Sorong yang memperoleh 
penghargaan KPPc,” ujar Firman 
yang menegaskan, pencapaian ini 
menjadi tantangan KPPBC TMP 
C Sorong untuk  mempertahankan 
kinerja dan inovasinya serta 
meningkatkan menjadi lebih baik 
lagi.

 “Saya sebagai kepala KPPBC 
TMP C Sorong dalam rangka 
keikutsertaan dalam lomba 
KPPc tersebut, telah membuat 
perencanaan berbagai inisiatif 
strategis dan telah ditetapkan 
inisiatif strategis jangka pendek 
(Quick Win) untuk tahun 2015.”  
Inisiatif strategis untuk tahun 
2015, lanjut Firman, terdiri 
atas, Efektivitas dan Efisiensi 
Pengawasan (teknik dan model 
pengawasan, maksimalisasi 
Sarop, pembenahan adm 
pengawasan). Selanjutnya 
Peningkatan Pelayanan (Service 
Level Agreement (SLA), Duty 
Manager, SOP (layanan pengguna 
jasa, pengelolaan arsip, OA), Tata 
Kelola Arsip. Serta, Info Layanan 
dan Komunikasi (Info Layanan 
(Website, CGTC), Komunikasi 
(Chat Room, Stakeholder 
appreciation dinner), Penilaian 
Stakeholder.

Selain itu, pembenahan fisik 

Proses Penilaian KPPBC Sorong
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Memotret dengan Kamera Ponsel
Tak perlu memusingkan alat yang mahal atau "harus bagus", fotografi sejatinya merekam cahaya dengan alat 
apapun yang memang berfungsi untuk itu.memang hasil dari kamera handphone cukup terbatas, namun bukan 
berarti kreativitas dan selera kita juga ikut terbatas. Pahami arah cahaya, komposisi, pahami karakter kamera 
ponsel anda, cari aplikasi pengolah yang baik. foto yang baik mampu menyampaikan pesan dari fotografer ttg 
objek tersebut; lucunya anak kucing, segarnya buah jeruk, teriknya pantai, megahnya bangunan, damainya 
sunrise, dll.

FotograFer: 
Harry Lang, KPPBC TMP C SinTeTe
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Oleh : Sutardi

D
alam undang-undang 
kepabeanan memang 
tidak secara eksplisit 
disebutkan suatu 

terminologi tentang “Pos Bea 
Cukai”, terminologi ini dikenal 
oleh pejabat bea cukai dan 
pemakai jasa kepabeanan sudah 
sejak berlakunya Ordonansi 
Bea (Rechten Ordonantie) Stbl  
Tahun 1882 Nomor 240 hingga 
sekarang. Dalam undang undang 
kepabeanan terminologi yang 
dipakai terhadap “Pos Bea Cukai” 
adalah Pos Pengawasan Pabeanan.

Apabila kita ingin mengetahui 
definisi dari Pos pengawasan 
pabean, kita dapat membaca 
pada ketentuan umum Pasal 1 
butir 5 Undang-Undang (UU) 
Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas UU No. 10 tahun 
1995 tentang Kepabeanan yang 
berbunyi :

“Pos pengawasan pabean 
adalah tempat yang digunakan 
oleh pejabat bea dan cukai untuk 
melakukan pengawasan terhadap 
lalu lintas  barang impor dan 
ekspor.”

Untuk selanjutnya mengenai 
pos pengawasan pabean ini 
tersurat dan tersirat dalam pasal 
5 UU No. 17 Tahun 2006 yang 

tidak ditunjuk sebagai kantor 
pabean berarti terjadi pelanggaran 
terhadap ketentuan undang-
undang ini.

Dengan demikian, pengawasan 
lebih mudah dilakukan, sebab 
tempat untuk memenuhi 
kewajiban pabean seperti 
penyerahan pemberitahuan 
pabean atau pelunasan bea masuk 
telah dibatasi dengan penunjukan 
kantor pabean yang disesuaikan 
dengan kebutuhan perdagangan.

Pemenuhan kewajiban 
pabean di tempat selain di 
kantor pabean dapat diizinkan 
dengan pemenuhan persyaratan 
tertentu yang akan ditetapkan 
oleh Menteri, sesuai dengan 
kepentingan perdagangan dan 
perekonomian, atau apabila 
dengan cara tersebut kewajiban 
pabean dapat dipenuhi dengan 
lebih mudah, aman, dan murah. 

Pemberian kemudahan berupa 
pemenuhan kewajiban pabean di 
tempat selain di kantor pabean 
tersebut bersifat sementara.

Ayat (2) 
Ayat ini menegaskan bahwa 

Pemberitahuan Pabean yang 
digunakan untuk pemenuhan 
Kewajiban Pabean dapat berupa 
tulisan di atas formulir atau 
melalui media elektronik berupa 
disket atau hubungan langsung 
antarkomputer.

Ayat (3) 
Untuk keperluan pelayanan, 

pengawasan, kelancaran lalu-
lintas barang serta  ketertiban  
bongkar muat barang, dan 
pengamanan keuangan negara, 
undang-undang ini menetapkan 
adanya suatu kawasan di 
pelabuhan laut, bandar udara, 
atau tempat lain sebagai Kawasan 

berbunyi:
Pasal 5
(1). Pemenuhan kewajiban 

pabean dilakukan di kantor 
pabean atau tempat lain yang 
disamakan dengan kantor 
pabean dengan menggunakan 
pemberitahuan pabean.

(2). Pemberitahuan  pabean 
disampaikan kepada pejabat 
bea dan cukai di kantor 
pabean atau tempat lain yang 
disamakan dengan kantor 
pabean.

(3). Untuk pelaksanaan dan 
pengawasan pemenuhan 
kewajiban pabean, ditetapkan 
kawasan pabean, kantor 
pabean, dan pos pengawasan 
pabean.

(4). Penetapan kawasan pabean, 
kantor pabean, dan pos 
pengawasan pabean dilakukan 
oleh Menteri.

Dan penjelasan pasal 5 ini yang 
berbunyi:
Penjelasan Pasal 5

Ayat (1)
Dilihat dari keadaan geografis 

Negara Republik Indonesia yang 
demikian luas dan merupakan 
negara kepulauan, maka tidak 
mungkin menempatkan pejabat 
bea dan cukai di sepanjang pantai 
untuk menjaga agar semua barang 
yang dimasukkan ke atau yang 
dikeluarkan dari daerah pabean 
memenuhi ketentuan yang telah 
ditetapkan. Oleh sebab itu, 
ditetapkan bahwa pemenuhan 
kewajiban pabean hanya dapat 
dilakukan di kantor pabean. 
Penegasan bahwa pemenuhan 
kewajiban pabean dilakukan di 
kantor pabean maksudnya yaitu 
jika kedapatan barang dibongkar 
atau dimuat di suatu tempat yang 

Eksistensi Pos Bea Cukai dalam 
Sistem Kepabeanan di Indonesia

opini
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Pabean yang sepenuhnya berada 
dibawah pengawasan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai.

Demikian pula penunjukan Pos 
Pengawasan Pabean dimaksudkan  
untuk  tempat Pejabat Bea dan 
Cukai melakukan pengawasan. 
Pos tersebut merupakan bagian 
dari Kantor Pabean dan di tempat 
tersebut tidak dapat dipenuhi 
Kewajiban Pabean.

Ayat (4)
Cukup jelas

Dalam pasal 5 tersebut diatur 
mengenai Pos pengawasan pabean, 
tempat Pejabat Bea dan Cukai 
melakukan pengawasan yang 
merupakan bagian dari kantor 
pabean, dan di tempat tersebut 
tidak dapat dipenuhi Kewajiban 
Pabean (baca penjelasan ayat (3) 
paragrap 2), kemudian dalam 
pelaksanaan undang undang ini, 
diatur juga mengenai pemenuhan 
kewajiban pabean yang dapat 
dilakukan di tempat lain selain  di 
kantor pabean, yang berdasarkan 
UU No. 17 Tahun 2006 tempat 
lain tersebut statusnya 
disamakan dengan kantor pabean, 
dan pemenuhan kewajiban 
pabean dengan menggunakan 
pemberitahuan pabean [(baca 
pasal 5 ayat (1)].

Tempat lain sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 ayat 
(1) tersebut, adalah merupakan 
suatu tempat dalam daerah 
pabean selain kantor pabean, 
dan biasanya merupakan tempat 
pabrik ataupun suatu kawasan 
industri, setelah dipenuhinya 
persyaratan tertentu sebagaimana 
ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, dan oleh kepala kantor 
pabean diijinkan untuk dilakukan 
bongkar muat barang impor dan/ 
atau ekspor, serta untuk dilakukan 
pemenuhan kewajiban pabean, 
sehingga dengan cara tersebut, 
dimaksudkan agar kewajiban 
pabean dapat dipenuhi dengan 
lebih mudah, aman, dan murah, 

untuk menghindari inefisiensi 
yang tidak perlu.

Untuk mempermudah pejabat 
bea cukai dalam melaksanakan 
tugasnya, ditempat tersebut oleh 
pemohon/ yang berkepentingan 
dibuatkan ruangan khusus bagi 
pejabat bea cukai untuk bekerja 
dalam melakukan pelayanan serta 
pengawasan, dan tempat tersebut 
sejak zaman dulu sewaktu masih 
berlaku Ordonansi Bea (Rechten 
Ordonantie) Stbl  Tahun 1882 
Nomor 240 disebut sebagai “Pos 
Bea Cukai”, sebagai pembeda 
bahwa tempat tersebut bukanlah 
suatu kantor.

Berbeda dengan “Pos Bea 
Cukai”  sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 butir 5 UU No. 
17 Tahun 2006 yang di-design 
khusus untuk melakukan 
pengawasan barang impor dan/ 
atau ekspor, “Pos Bea Cukai” yang 
berada di tempat selain kantor 
tersebut, bukan merupakan 
bagian dari suatu kantor dan 
lokasinya cukup jauh dari kantor 
pabean yang mengeluarkan ijin 
tersebut, akan tetapi justru di-
design khusus untuk melakukan 
pengawasan sekaligus pelayanan 
(double function), meskipun 
pemberian kemudahan berupa 
pemenuhan kewajiban pabean 
di tempat selain di kantor 
pabean tersebut  hanya bersifat 
sementara, namun oleh undang-
undang tidak dijelaskan  apa 
dan sejauh mana arti kata 
“sementara” tersebut.

Kemudian, selain “Pos Bea 
Cukai” sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 butir 5 UU No. 17 
Tahun 2006, dan “Pos Bea Cukai” 
yang berlokasi di tempat selain 
di kantor pabean serta bukan 
merupakan bagian dari kantor 
pabean tersebut, ada lagi satu “Pos 
Bea Cukai”  yaitu apa yang dulu 
kita kenal sebagai Pos Pengawas 
Lintas Batas atau sekarang 
menjadi Pos Pemeriksaan Lintas 
Batas (PPLB) sebagaimana dalam 
ketentuan umum Peraturan 

Menteri Keuangan No. 188/
PMK.04/2010.

Perlu penulis jelaskan bahwa 
PPLB ini, dalam hal ini PPLB 
Entikong di Kalimantan Barat,  
seperti halnya “Pos Bea Cukai” 
yang berlokasi di tempat selain 
kantor, adalah bukan merupakan 
bagian dari suatu kantor, tapi 
justru Pos Bea Cukai itu sendiri 
berstatus sebagai kantor, sehingga 
hanya penyebutannya saja bahwa 
PPLB tersebut sebagai “Pos Bea 
Cukai”, padahal kenyataannya 
adalah sebuah kantor pabean.

Dari uraian tersebut diatas 
jelas bahwa dalam sistem 
kepabeanan di Indonesia, kita 
mengenal adanya tiga jenis “Pos 
Bea Cukai”, dimana ke tiga macam 
“Pos Bea Cukai”  tersebut masing 
masing mempunya fungsi dan 
status hukum, serta yurisdiksi 
yang berbeda-beda.
1. Untuk  Pos pengawasan yang 

merupakan bagian dari kantor 
pabean  ini dasar hukumnya 
adalah pasal 1 butir 5; dan 
penjelasan pasal 5 ayat 
(3)  berlokasi di kawasan 
pabean disuatu pelabuhan 
baik pelabuhan laut maupun 
pelabuhan udara, maupun 
di perairan pelabuhan 
(redee) atau di wilayah kerja 
pelabuhan dan “Pos Bea Cukai” 
ini merupakan bagian dari 
suatu kantor; dan juga secara 
eksplisit diatur dalam UU No. 
17 Tahun 2006, bahwa “Pos 
Bea Cukai” ini tidak dapat 
dipenuhi Kewajiban Pabean, 
dan hanya khusus dipakai 
bagi para pejabat bea cukai 
untuk melakukan kegiatan 
pengawasan.

2. “Pos Bea Cukai” yang 
di-design khusus untuk 
melakukan pengawasan 
dan atau pelayanan pabean; 
“Pos Bea Cukai” ini bukan 
merupakan bagian dari 
suatu kantor dan berada 
diluar wilayah pelabuhan 
(tempat lain selain kawasan 

opini
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pabean). “Pos Bea Cukai” ini 
berupa suatu ruangan kerja 
tempat para pejabat bea 
cukai yang ditugaskan untuk 
melaksanakan tugas pelayanan 
dan pengawasan terhadap 
suatu kegiatan impor  dan/ 
atau ekspor disuatu tempat 
selain kantor pabean yang 
telah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan, dan keberadaannya 
telah disetujui oleh Kepala 
Kantor yang mengawasi tempat 
tersebut/ dibawah yurisdiksi 
kantor tersebut. 

 Frasa “Pos Bea Cukai” 
tersebut hanya merupakan 
suatu penyebutan yang telah 
menjadi kebiasaan, yang arti 
sebenarnya, sekali lagi, adalah 
hanya untuk membedakan 
tempat itu dengan kantor, 
namun artinya berbeda dengan 
Pos Pengawasan Pabean 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 1 butir 5.

3. Di tempat ini setelah diijinkan 
oleh kepala kantor pabean 
untuk dapat dilakukan 
pemenuhan kewajiban pabean, 
maka tempat ini statusnya 
disamakan dengan kantor, 
sehingga pemenuhan kewajiban 
pabean dilakukan dengan 
menggunakan pemberitahuan 
pabean yang hanya dapat 
dilakukan khusus oleh si 
pemohon.[(dasar hukumnya 
adalah  pasal 5 ayat (1)].

4. Selanjutnya, selain dari “Pos 
Bea Cukai” sebagaimana 
tersebut diatas, masih ada 
satu lagi suatu tempat yang 
selalu disebut sebagai “Pos 
Bea Cukai” yaitu suatu tempat 
yang selama ini kita kenal 
sebagai PPLB misalnya yang 
ada di Entikong di Kalimantan 
Barat yang berbatasan dengan 
Malaysia.   

Meskipun Entikong ini 
merupakan/ disebut sebagai 
PPLB namun status dari PPLB 
Entikong sebenarnya adalah 

memang merupakan suatu kantor, 
yaitu tempat dipenuhi kewajiban 
pabean, dengan menggunakan 
pemberitahuan pabean.[(dasar 
hukumnya adalah pasal 5 ayat 
(1)].  

Artinya bahwa di PPLB 
Entikong ini suatu kegiatan impor 
maupun ekspor harus dilakukan 
sesuai ketentuan yang berlaku 
dalam arti pemberitahuan impor 
harus diajukan dokumen PIB; dan 
terhadap pemberitahuan ekspor 
harus diajukan dokumen PEB.

Pertanyaannya adalah apakah 
di Entikong perlu dibangun suatu 
kawasan pabean/ apakah apabila 
sebelum ditetapkan sebagai 
kawasan pabean di PPLB Entikong 
boleh dilakukan kegiatan impor 
dan ekspor dengan menyerahkan 
PIB untuk impor dan PEB untuk 
ekspor?

 Berdasar ketentuan yang 
diatur dalam UU No. 17 Tahun 
2006, bahwa suatu kegiatan impor 
dan ekspor tidak digantungkan 
pada adanya penetapan suatu 
tempat sebagai kawasan pabean 
atau tidak. Karena kawasan 
pabean  sesuai pasal 1 butir 3 
UU No. 17 Tahun 2006, adalah 
Kawasan pabean adalah kawasan 
dengan batas-batas tertentu 
di pelabuhan laut, bandar 
udara, atau tempat lain yang 
ditetapkan untuk lalu lintas 
barang yang sepenuhnya berada 
di bawah pengawasan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai; Sedang 
Penetapan kawasan pabean di 
pelabuhan laut, bandar udara, 
atau tempat lain adalah untuk 
keperluan pelayanan, pengawasan, 
kelancaran lalu-lintas barang serta  
ketertiban  bongkar muat barang, 
dan pengamanan keuangan 
negara.[(vide penjelasan pasal 5 
ayat (3)]

Terkait dengan pokok bahasan 
kali ini, secara eksplisit undang 
undang kepabeanan hanya 
menyebut pelabuhan laut, bandar 
udara atau tempat lain, sedangkan 
tempat lain disini adalah suatu 

tempat untuk menimbun barang 
barang, yang merupakan barang 
barang yang diangkut baik melalui 
laut maupun udara, karena izin 
untuk dilakukannya pemenuhan 
kewajiban pabean di tempat lain 
tersebut diberikan oleh kepala 
kantor pabean di pelabuhan 
laut maupun pelabuhan udara, 
sehingga dapat disimpulkan 
bahwa barang yang ditimbun 
ditempat lain tersebut adalah 
barang yang telah/ akan diangkut 
melalui laut atau udara.

Suatu negara kepulauan 
dimana batas-batas wilayah 
dengan negara lain berupa lautan, 
tidak memungkinkan negara 
tersebut menempatkan para 
pegawai bea cukai ditengah-tengah 
lautan dibatas negara/ batas 
daerah pabean untuk mengawasi 
semua barang barang impor 
yang diangkut  dengan sarana 
pengangkut yang datang melalui 
laut, atau menempatkan para 
pegawai bea cukai di angkasa 
untuk menjadi “Gatut Kaca” 
guna  memberikan pelayanan 
dan pengawasan terhadap keluar 
masuknya barang-barang impor 
maupun ekspor, yang diangkut 
dengan pesawat udara.

Hal tersebut senada dengan 
penjelasan pasal 5 ayat (1) bahwa 
tidak mungkin menempatkan 
pejabat bea dan cukai di sepanjang 
pantai untuk menjaga agar semua 
barang yang dimasukkan ke atau 
yang dikeluarkan dari daerah 
pabean memenuhi ketentuan yang 
telah ditetapkan. Oleh sebab itu, 
ditetapkan bahwa pemenuhan 
kewajiban pabean hanya dapat 
dilakukan di kantor pabean.

Karena barang yang telah 
melewati batas daerah pabean 
sudah terutang bea [(pasal 2 
ayat (1)],  sedangkan kewajiban 
membayar bea (wajib bea) 
pada waktu barang di-release 
(dikeluarkan) keperedaran 
bebas (diimpor untuk dipakai), 
sedangkan barang yang diangkut 
melalui laut dan udara dalam 
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jumlah yang sangat besar serta 
tidak mungkin diselesaikan 
kewajiban pabean pada waktu 
kedatangannya di kantor 
pabean, maka untuk menunggu 
diselesaikan kewajiban pabeannya 
dibuatlah kawasan pabean, 
yang sebagaimana telah penulis 
jelaskan dimuka bahwa  kawasan 
tersebut diperuntukkan sebagai 
lokasi Tempat Penimbunan 
Sementara (TPS) yang berfungsi 
untuk  menimbun barang barang 
impor dan atau ekspor sambil 
menunggu penyelesaian kewajiban 
pabeannya.

Lain halnya bagi negara-negara 
yang mempunyai perbatasan 
darat dengan negara-negara 
tetangganya, pengawasan lalu 
lintas barang yang akan keluar 
daerah pabean relatif lebih mudah  
karena  batas negara dan batas 
daerah pabeannya berhimpitan 
pada garis yang sama, dan 
pengawasan dapat dilakukan 
di daerah perbatasan dengan 
cara membangun Kantor-kantor 
Pabean yang biasa disebut sebagai 
pos pengawas lintas batas (check 
point/ entry point) disana. 

 Dengan ditetapkannya PPLB 
Entikong, yang berlokasi di 
Kabupaten Sanggau Kalimantan 
Barat dengan wilayah yuridiksi 
meliputi Kabupaten Sanggau; 
Kabupaten Sekadau, dan 
Kabupaten Melawi, sebagai 
Kantor Madya Pabean C, yang 
dikepalai oleh seorang pejabat 
eselon III, 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 
Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, menjadi 
jelas bahwa PPLB Entikong ini  
justru dibentuk untuk melakukan 
pelayanan sekaligus pengawasan 
kepabeanan terhadap pelintas 
batas  terutama  bagi penduduk 
yang tinggal di daerah pabean 
(pemilik kartu/ pass lintas batas) 

tersebut, dan siapa saja yang 
melintasi perbatasan Indonesia 
Malaysia yang melewati entry 
point  Entikong terutama yang 
membawa barang impor yang 
wajib bea (dutiable), maupun 
barang ekspor baik yang datang 
dari wilayah Indonesia ke 
Malaysia atau sebaliknya, dari 
Malaysia ke wilayah Indonesia, 
termasuk juga untuk melakukan 
pengawasan dan pelayanan 
terhadap kegiatan impor ekspor 
yang melalui PPLB tersebut, 
meskipun hingga saat ini juga 
oleh undang undang kepabeanan 
Kantor Madya Pabean C Entikong 
tersebut masih disebut sebagai 
Pos Pemeriksaan Lintas Batas.

 Di PPLB Entikong ini tentu 
saja boleh dilakukan kegiatan 
impor dan ekspor untuk barang 
barang yang akan diekspor 
ke Malaysia melalui  PPLB 
Entikong, dan barang barang 
yang akan diekspor tersebut  
wajib diberitahukan dengan 
pemberitahuan pabean  (PEB) 
kecuali sampai dengan batas 
nilai pabean dan/atau jumlah 
tertentu yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan, pemberitahuan 
pabean berupa PEB tersebut 
tidak diperlukan, terutama 
bagi penduduk yang tinggal di 
perbatasan, yang sering kita sebut 
sebagai pelintas batas. (baca bunyi 
pasal 11A ayat (1) dan (2)).

Demikian juga terhadap 
barang yang diimpor dari 
Malaysia ke daerah pabean 
Indonesia melalui  PPLB 
Entikong, pada saat 
kedatangannya barang-
barang impor tersebut wajib 
diberitahukan kepada pejabat 
bea dan cukai, dan bagi pelintas 
batas, yaitu penduduk yang 
berdiam atau bertempat tinggal 
dalam wilayah perbatasan negara 
serta memiliki kartu identitas 
pelintas batas  yang dikeluarkan 
oleh instansi yang berwenang 
dan yang melakukan perjalanan 
lintas batas di daerah perbatasan 

melalui pos pengawas lintas 
batas, pemberitahuan pabean 
dalam jumlah nilai tertentu, 
dapat disampaikan baik secara 
lisan ataupun tertulis. [vide bunyi 
pasal 10B ayat (3)].

 Sebagaimana kita ketahui 
bersama, bahwa sebagai Negara 
kepulauan (archipelago), hampir 
sebagian besar batas daerah 
pabean yang biasanya berhimpitan 
dengan batas negara kita 
adalah merupakan garis khayal 
(imaginary line) yang berada 
diatas laut. Sedangkan sesuai 
pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 
2006 berbunyi bahwa :

“Barang yang dimasukkan 
ke dalam daerah pabean 
diperlakukan sebagai barang 
impor dan terutang bea masuk.”

Yang dalam penjelasannya 
dikatakan bahwa:  

“Ayat ini memberikan 
penegasan pengertian impor 
secara yuridis, yaitu pada saat 
barang memasuki daerah pabean 
dan menetapkan saat barang 
tersebut terutang bea masuk 
serta merupakan dasar yuridis 
bagi pejabat bea dan cukai untuk 
melakukan pengawasan.”

Memang Secara yuridis 
barang yang diimpor ke Indonesia 
melalui laut sudah terutang 
bea masuk sejak barang itu 
melewati batas negara/ batas 
daerah pabean, karena tidak 
memungkinkan men-deploy/ 
membariskan pejabat bea cukai 
di perbatasan negara tersebut, 
karena mungkin diperlukan 
jutaan pegawai untuk melayani 
kegiatan impor, sehingga undang-
undang mewajibkan barang impor 
harus dibawa ke kantor pabean, 
karena banyaknya barang impor 
yang akan diselesaikan kewajiban 
pabeannya, maka di kantor 
kantor pabean di tetapkanlah 
suatu kawasan pabean, yang 
merupakan suatu kawasan 
dengan batas-batas tertentu di 
pelabuhan laut, bandar udara, 
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atau tempat lain yang ditetapkan 
untuk lalu lintas barang yang 
sepenuhnya berada di bawah 
pengawasan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai; dimana barang 
barang yang ditimbun di kawasan 
pabean tersebut meskipun 
sudah terutang bea masuk dan 
pungutan negara lainnya, akan 
tetapi kewajiban membayar bea 
masuk dan pungutan negara 
lainnya tersebut baru dilakukan 
pada waktu barang akan 
dikeluarkan ke peredaran bebas 
(dilepas dari pengawasan pabean/ 
diimpor untuk dipakai).

Demikian halnya barang yang 
diimpor ke Indonesia melalui 
udara tidak memungkinkan 
men-deploy/ membariskan pejabat 
bea cukai di perbatasan negara 
tersebut (membangun kantor 
bea cukai di angkasa) yang 
merupakan perbatasan negara 
tersebut, bisa dibayangkan 
betapa tidak mungkinnya hal 
tersebut terjadi oleh karena itu 
sebagaimana barang impor yang 
diangkut lewat laut, terhadap 
barang impor yang diangkut 
lewat udara undang-undang juga 
mewajibkan barang impor yang 
diangkut lewat udara (dibawa 
dengan pesawat udara),  harus 
dibawa ke kantor pabean, dan 
karena banyaknya barang impor 
yang akan diselesaikan kewajiban 
pabeannya, maka di kantor 
kantor pabean di pelabuhan udara 
yang dibuka untuk penerbangan 
internasional di tetapkanlah 
suatu kawasan pabean/ sebagai 
tempat dibangunya TPS guna 
menimbun  barang-barang impor 
sambil menunggu diselesaikannya 
kewajiban pabean atas barang 
barang tersebut.

Bagaimana dengan batas 
negara berupa daratan, seperti 
di Entikong?, dalam hal yang 
demikian menurut hemat 
penulis tidak diperlukan adanya 
penetapan kawasan pabean  
karena batas daerah pabean 
dan batas negara berimpit dan 

diberikan tanda yang sangat 
jelas/ riil sekali,  sehingga setelah 
barang impor melewati garis 
sempadan/ garis batas negara/ 
garis batas daerah pabean, 
maka barang tersebut sudah 
berada di wilayah peredaran 
bebas. Sehingga untuk barang 
yang diimpor dari luar daerah 
pabean status antara  terutang 
bea dan wajib bea, terjadi pada 
saat yang bersamaan, sehingga 
tidak memungkinkan barang yang 
dimpor dari Malaysia ditimbun 
terlebih dahulu di kawasan 
pabean yang dibangun di 
peredaran bebas, yang ada bahwa 
sebelum melewati garis sempadan 
diajukan pemberitahuan impor 
(PIB), dan setelah diberi 
persetujuan masuk (kewajiban 
pabean sudah dipenuhi), maka 
barang impor tersebut boleh 
melewati garis sempadan dan 
langsung berada di peredaran 
bebas.

Dalam sistem kepabeanan 
di Indonesia, yang merupakan 
negara kepulauan, bahwa  
kawasan pabean yang berada 
di peredaran bebas hanyalah 
dalam bentuk “bonded/ berikat”, 
yaitu dalam bentuk Tempat 
Penimbunan Berikat (TPB),  dan 
oleh karenanya tidak diperlukan 
lagi kawasan pabean di PPLB 
Entikong, hal ini sangat berbeda 
dengan barang impor yang 
diangkut melalui laut, barang 
tersebut terutang bea pada waktu 
melintasi garis batas daerah 
pabean yang berada ditengah 
lautan yang merupakan garis 
khayal (imaginary line) sedang 
wajib bea pada waktu barang di-
release/ dikeluarkan dari kawasan 
pabean ke peredaran bebas, 
sewaktu barang impor tersebut 
diimpor untuk dipakai. Demikian 
pula terhadap barang impor yang 
diangkut melalui udara, barang 
tersebut terutang bea pada waktu 
melintasi garis batas daerah 
pabean  diangkasa, sedang wajib 
bea pada waktu barang di-release/ 

dikeluarkan dari kawasan pabean 
ke peredaran bebas/ diimpor untuk 
dipakai.

Jadi untuk Kantor Pabean 
yang berlokasi di pelabuhan laut 
maupun udara, diperlukan suatu 
kawasan pabean, sebagai lokasi 
dari TPS, untuk menimbun barang 
barang impor yang sangat banyak 
jumlahnya, sambil menunggu 
diselesaikannya kewajiban pabean,  
sehingga penetapan kawasan 
pabean di kedua pelabuhan 
tersebut diwajibkan oleh undang 
undang. 

Sedangkan untuk Kantor 
Pabean PPLB seperti Entikong,  
penetapan kawasan pabean tidak 
diwajibkan, yang diperlukan 
adalah entry point / check point  
yang merupakan garis batas 
daerah pabean yang berhimpit 
(jadi satu) dengan batas negara 
di darat, yang disetujui oleh dua 
negara yang saling berbatasan, 
yang dalam kasus ini yaitu PPLB 
Entikong dipihak Indonesia dan 
Tebedu dari pihak Malaysia 
yang keduanya masing masing 
membuat kantor pabean di lokasi 
joint border tersebut, agar aparat 
pabean masing-masing negara 
melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya (tupoksi) di area joint 
border tersebut, dan sebagaimana 
diatur dalam undang-undang 
kepabeanan bahwa tupoksi 
pabean/ bea cukai yaitu melayani 
serta mengawasi kegiatan impor 
dan ekspor sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 17 
Tahun 2006 yang berbunyi bahwa :

“Terhadap barang yang diimpor 
atau diekspor berlaku segala 
ketentuan sebagaimana diatur 
dalam undang-undang ini.”

Dan penjelasan pasal 6 ayat (1)  
yang berbunyi : 

“Ayat ini mengandung arti 
bahwa segala sesuatu yang 
berkaitan dengan penyelesaian 
kewajiban pabean atas barang 
impor atau ekspor harus 
didasarkan pada ketentuan 
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dalam undang-undang ini yang 
pelaksanaan penegakannya 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai.”

Dikarenakan PPLB Entikong 
adalah merupakan suatu Kantor 
Madya Pabean C, maka semua 
kewajiban kepabeanan dapat 
dilakukan di Entikong baik berupa 
kegiatan impor dan ekspor dengan 
mempergunakan dokumen pabean 
(PIB) dan (PEB), maupun melayani 
masyarakat perbatasan dengan 
menggunakan dokumen “Kartu/ 
Pas Lintas Batas” meskipun PPLB 
Entikong belum/ tidak ditetapkan 
sebagai Kawasan pabean.

Jadi apabila ada pendapat 
yang menyatakan bahwa di 
PPLB Entikong tidak dapat 
dilakukan kegiatan impor dengan 
menggunakan PIB atau ekspor 
dengan menggunakan PEB, karena 
di tempat tersebut belum di 
tetapkan sebagai kawasan pabean, 
maka dapat dikatakan bahwa 
orang yang berpendapat tersebut 
tidak paham mengenai teknis 
kepabeanan atau tidak paham 
tentang substansi apalagi filosofi 
dari undang-undang kepabeanan. 
Tidak memahami bahwa PPLB 
Entikong berstatus sebagai Kantor 
Pabean, yang berdasarkan pasal 
5 ayat (1) bahwa Pemenuhan 
kewajiban pabean dilakukan di 
kantor pabean atau tempat lain 
yang disamakan dengan kantor 
pabean dengan menggunakan 
pemberitahuan pabean,  dan 
pemberitahuan pabean (PIB untuk 
impor dan PEB untuk ekspor) 
disampaikan kepada pejabat bea 
cukai  di kantor pabean atau 
tempat lain yang disamakan 
dengan kantor pabean  (Pasal 5 
ayat (2), jadi tidak digantungkan 
pada adanya penetapan suatu 
kawasan pabean ditempat 
tersebut.

Penyampaian pemberitahuan 
impor (PIB) dan/ atau ekspor 
(PEB) tersebut langsung 
disampaikan ke pejabat di PPLB 
Entikong sebelum barang impor 

di-release  melewati garis batas 
(border line) , atau setelah barang 
melewati garis sempadan tapi 
masih dalam keadaan disegel/ 
dijaga oleh pejabat bea cukai atau 
diletakkan di tempat pemeriksaan 
pabean, yang bisa saja tempat 
tersebut diberi batas pengaman/ 
pagar misalnya, tapi yang jelas, 
bahwa tempat pemeriksaan 
pabean tersebut bukan merupakan 
kawasan pabean. Hal tersebut 
dikarenakan bahwa di PPLB 
Entikong tidak diperlukan 
kawasan pabean  karena daerah 
tersebut merupakan daerah 
perbatasan yang berupa daratan, 
dikarenakan antara lain bahwa 
sebagai batas daerah pabean di 
darat yang saat terutang bea 
dan wajib bea bagi barang impor 
terjadi pada waktu bersamaan, 
sehingga pembuat undang-undang 
tidak merekomendasikan agar 
di tempat tersebut dibuatkan 
kawasan pabean, selain dari pada 
itu, kedua negara juga sudah 
sepakat bahwa Entikong dan 
Tebedu sebagai joint border; entry 
point dan sekaligus merupakan 
check point bagi barang-barang 
yang akan melintasi check point 
tersebut.

Apabila beberapa waktu yang 
lalu penulis membaca Koran Media 
Indonesia, Selasa 10 November 
2015, hal 4, kol 1-3, dengan judul 
“Aturan Kepabeanan Multitafsir”, 
yang mempermasalahkan 
substansi pasal 5 ayat (3) yang 
berbunyi “penetapan kawasan 
pabean, kantor pabean, dan pos 
pengawasan pabean dilakukan 
oleh Menteri”, dan selanjutnya 
ditulis “persoalannya ialah 
tidak terperincinya penjelasan 
mengenai diperbolehkan atau 
tidaknya pos pengawasan yang 
merupakan bagian dari kantor 
pabean melakukan pelayanan 
kepabeanan”. 

Perlu penulis tanggapi bahwa 
pasal 5 ayat (3) tersebut tidak 
multi tafsir, pos pengawasan 
pabean yang merupakan bagian 

dari kantor pabean tersebut, 
sesuai penjelasan pasal 5 ayat 
(3)  sebagaimana telah penulis 
kutip diawal tulisan ini secara 
eksplisit jelas tidak boleh 
dilakukan pemenuhan kewajiban 
pabean; akan tetapi “Pos Bea 
Cukai”  yang di design khusus 
untuk melakukan pengawasan 
dan atau pelayanan pabean, yaitu 
yang lokasinya berada diluar 
wilayah pelabuhan/ kawasan 
pabean  (tempat lain selain 
kawasan pabean/ selain kantor), 
dan bukan merupakan bagian 
dari suatu kantor;  dan juga “Pos 
Bea Cukai”  yang selama ini kita 
kenal sebagai PPLB misalnya yang 
ada di Entikong di Kalimantan 
Barat yang berbatasan dengan 
Malaysia, meskipun kedua tempat 
tersebut dikenal sebagai “Pos 
Bea Cukai” , akan tetapi di kedua 
tempat tersebut boleh dilakukan 
pemenuhan kewajiban pabean. 
Jadi meskipun Entikong ini 
merupakan/ disebut sebagai PPLB/ 
“Pos Bea Cukai”, namun  status 
dari PPLB Entikong sebenarnya 
adalah memang merupakan 
suatu kantor, sebagaimana telah 
penulis jelaskan di depan), yaitu 
tempat dipenuhi kewajiban 
pabean, dengan menggunakan 
pemberitahuan pabean yaitu 
PIB untuk impor dan PEB untuk 
ekspor, serta kartu lintas batas 
bagi penduduk yang berdomisili di 
daerah perbatasan tersebut.[(dasar 
hukumnya adalah pasal 5 ayat (1)].  

Demikian kiranya artikel 
sederhana ini dapat memberikan 
pencerahan bagi yang 
berkepentingan. (*)

opini

Penulis adalah Mantan Anggota Tim RUU UU 
10/1995 dan RUU UU 17/2006 dan aktif mengikuti 
pembahasan kedua RUU tersebut di DPR.
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D
i hadapan Gubernur 
DKI Jakarta Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok),  
dalam acara Sosialisasi 

Bersama antara KPPBC TMP 
A Jakarta dengan Pemprov DKI 
Jakarta Tentang Ketentuan Cukai 
dan Ketentuan Lainnya Terkait 
Minuman Beralkohol, Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai Heru 
Pambudi mengajak para pengusaha 
dan asosiasi di bidang minuman 
keras (miras) di DKI Jakarta 
bersama-sama melakukan bisnis 
secara tertib dan nyaman. Praktik 
tersebut menurutnya akan lebih 
memberikan kepastian bisnis dan 
usaha para pengusaha minuman. 

“Dengan sinergi yang baik 
antara pengusaha, Pemerintah 
Provinsi, dan Bea dan Cukai akan 
memberikan revenue yang legal, 
sah, dan juga tertib bagi kami, 
karena pengusaha telah membayar 
cukainya termasuk untuk pajak 
Pemprov,” ungkap Heru.

Diharapkan dengan sinergi 
ini lanjut Heru, administrasi 
cukai bisa terintegrasi dengan 
administrasi perpajakan dari 
Ditjen Pajak maupun administrasi 
perpajakan dengan Pemerintah 
Provinsi. “Sehingga kita bisa 
memberikan kepastian kepada 
para pengusaha yang menjual 
minuman. Ini merupakan kerja 

mengakomodasi keinginan Bea dan 
Cukai untuk pengintegrasian data.

Ahok menyatakan bahwa saat 
ini telah dibuka sebanyak 318 
kantor PTSP, sehingga Bea Cukai 
tak perlu membuka kantor baru 
untuk layani perizinan, cukup 
manfaatkan PTSP. Semua layanan 
perizinan yang dilakukan PTSP 
sudah berjalan dengan baik. “Kalau 
saya mengisitilahkan layanan PTSP 
seperti layanan yang diberikan calo.  
Pengusaha tinggal datang ke kantor 
kelurahan dan kecamatan. Kami ini 
mendirikan kantor calo, tapi calo 
yang baik hati. Pelaku bisnis, cari 
calo yang baik hati, itu namanya 
PTSP. Pelayanannya sudah seperti 
bank,” ujar Ahok. 

Acara sosialisasi yang diisi 
dengan pemaparan mengenai 
perijinan NPPBKC, peredaran 
MMEA, dan pencatatan untuk 
penyalur dan pengusaha TPE oleh 
Direktorat Cukai, dilanjutkan 
pemaparan oleh Kepala Dinas 
Koperasi, UMKM dan perdagangan 
Pemprov DKI tentang Ketentuan 
Minuman Beralkohol. Diharapkan 
sosialisasi tersebut dapat 
membantu para pengusaha untuk 
mendapat keterangan yang jelas 
mengenai mekanisme pengurusan 
izin, sehingga tak lagi ditemukan 
pelanggaran. 

(Ariessuryantini/Supriyadi)

BERBISNIS MIRAS SECARA TERTIB DAN NYAMAN

reportase

sama Bea Cukai dengan Pemprov, 
asosiasi, dan pengusaha, kita mau 
koordiinasikan dan sosialisasikan 
minuman yang legal dan tidak 
legal. Juga bagaimana prosedur 
perizinan agar ketika kita lakukan 
verifikasi atau penertiban tidak 
lagi ditemukan pelanggaran,” ujar 
Heru.

Pada acara yang terselenggara 
di Balai Agung, Balai Kota DKI 
Jakarta, Rabu (02/12/2015) Heru 
juga mengungkapkan bahwa 
selama tahun 2015, penindakan 
terhadap pengusaha pabrik 
atau importir yang melakukan 
pelanggaran ketentuan cukai yang 
dilaksanakan Kantor Wilayah Bea 
Cukai Jakarta meningkat tiga kali 
lipat dari tahun sebelumnya. Di 
mana tahun 2015 terdapat 170 
penindakan. Hal ini merupakan 
hasil gemilang dari upaya 
Bea Cukai dalam melakukan 
penertiban pedagang minuman 
beralkohol.

Upaya Bea Cukai dalam 
mensosialisasikan peraturan miras 
untuk menanggulangi peredaran 
miras ilegal ditanggapi serius oleh 
Ahok, yang dalam kesempatan 
terseut menawarkan sebuah solusi 
dengan pembukaan layanan di 
kantor-kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP). Fasilitas PTSP 
yang dimiliki Pemprov DKI mampu 

Dirjen dan Gubernur 
DKI, beserta jajaran 
pejabat serta 
pengusaha MMEA 
di DKI.
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H
ari Anti Korupsi yang 
jatuh pada tanggal 
9 Desember setiap 
tahunnya, pada tahun 

ini mengambil tema “Berbagi 
Peran Membangun Negeri, 
Berbagi Peran Memberantas 
Korupsi”. Bea Cukai peringati 
Hari Anti Korupsi Tahun 
2015 dengan menggelar Apel 
Luar Biasa yang di lapangan 
Kantor Pusat DJBC, Kamis 
(17/12/2015).  Menteri Keuangan 
Bambang P. S. Brodjonegoro yang 
bertindak sebagai pembina apel 
menyampaikan bahwa jangan 
sampai perbuatan-perbuatan 
tidak terpuji mencederai visi 
Kementerian Keuangan yaitu 
sebagai penggerak perekonomian 
Indonesia yang inklusif dan visi 
Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai untuk menjadi institusi 
kepabeanan terkemuka di dunia.

Pada kesempatan tersebut pula 
Bambang mengapresiasi Bea Cukai 
sebagai bagian dari Kemenkeu 
mendapatkan peringkat pertama 
dengan nilai 83,9 dan predikat 
A dalam penilaian akuntabilitas 
kementerian atau lembaga 
tahun 2015 yang dilakukan 
oleh Kementerian Negara 
Pemberdayaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi beserta 
BPKP. 

Selesai Apel Luar Biasa, acara 
berlanjut dengan penandatangan 
nota kesepahaman antara Bea 
Cukai dan perwakilan asosiasi 
pengusaha yang bergerak di bidang 
ekspor-impor. Penandatangan 
dilakukan sebagai komitmen 
untuk menghindari gratifikasi 
di lingkungan Bea Cukai. 
“Dengan penandatanganan nota 
kesepahaman ini paling tidak 
kita berupaya menghindari 
kemungkinan timbulnya gratifikasi 
dari kedua belah pihak yaitu, 
pihak yang melayani (Bea Cukai) 
dan pihak yang dilayani (asosiasi 
pengguna jasa layanan kepabeanan 
dan cukai),” ujar Bambang usai 
menyaksikan penandatangan 
tersebut.

Rangakaian kegiatan Hari Anti 
Korupsi Tahun 2015 ditutup dengan 
talkshow anti korupsi yang dibuka 
oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, 
Heru Pambudi yang mengatakan 
bahwa perubahan membutuhkan 
hal dan usaha yang luar biasa 
sebagai dasar fundamental untuk 
melangkah ke masa depan yang 
lebih baik. Talkshow mengundang 
pembicara dari KPK yaitu Giri 
Suprapdio dan Fajardyanto Budiono 
dan dimoderatori oleh pakar 
komunikasi Ary Junaedi.  

(Desi Prawita, 
Andy Tria Saputra)

Selain menyampaikan 
amanatnya, Bambang juga 
meresmikan Unit Pengendali 
Gratifikasi Bea Cukai. Ia berharap 
Pengendalian gratifikasi yang 
terbentuk dapat mengambil 
peran lebih untuk upaya 
pencegahan korupsi khususnya 
gratifikasi. Upaya tersebut dapat 
dilaksanakan dengan menjaga 
komunikasi melibatkan serta 
mendengarkan harapan dan 
keinginan masyarakat. 

“Mari kita berbagi tanggung 
jawab sesuai porsi masing-masing 
demi membangun negeri yang lebih 
baik untuk warisan anak cucu 
kita,” pesan Bambang. 

reportase

Penandatangan 
Deklarasi 
Pengendalian 
Gratifikasi antara 
Bea Cukai dengan 
asosiasi yang 
bergerak di bidang 
kepabeanan dan 
cukai

HARI ANTI KORUPSI 2015:
JANGAN SAMPAI CITA-CITA BAIK 
DICEDERAI PERBUATAN TAK TERPUJI

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro 
sebagai Inspektur pada Apel Luar Biasa 
Hari Anti Korupsi di Kantor Pusat
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D
i penghujung tahun 
2015, Bea Cukai 
kembali menggagalkan 
penyelundupan ganja 

sintetis dan minuman keras ilegal. 
Penindakan yang dilakukan oleh 
Bea Cukai Soekarno Hatta dan Bea 
Cukai Tanjung Priok di dua tempat 
yang berbeda ini terlaksana pada 
bulan November dan Desember 
2015. Diperkirakan dari dua 
penindakan ini kerugian negara 
sebesar lebih dari 3 Miliar akibat 
miras ilegal dan masa depan 130 
orang generasi muda Indonesia 
yang berpotensi dirusak ganja 
ilegal berhasil terselamatkan.

Penggagalan penyelundupan 
19,6 kg ganja sintetis atau 
synthetic cannabinoid, bersamaan 
dengan  19 kasus penegahan 
narkotika lainnya berhasil 
dilaksanakan oleh Bea Cukai 
Soekarno Hatta bekerja sama 
dengan pihak Kepolisian dan 
Badan Narkotika Nasional. Sesuai 
data tangkapan yang berhasil 
digagalkan yaitu 11,8 kg sabu-
sabu, 1.292 butir ekstasi, 9.000 
butir happy five, dan 12 butir 
xanax (obat penenang). Penindakan 
yang berlangsung sejak September 
hingga November 2015 sukses 
membekuk 15 orang tersangka. 

Kerja sama dengan POLRI 
juga dilaksanakan oleh Bea Cukai 
Tanjung Priok dalam penggagalan 
penyelundupan dua kontainer 
berisi 21.000 botol Minuman 
Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 
dari Singapura melalui Pelabuhan 
Tanjung Priok. 

Didampingi Kepala Bea Cukai 
Tanjung Priok R. Fadjar Donny 
dan Kapolres Tanjung Priok 
Hengki Hariyadi, Heru Pambudi 
mengungkapkan modus yang 
dilakukan pelaku, yaitu PT N, 
dengan menyalahgunakan fasilitas 
kawasan berikat. 

“Ini modus lama, importir 
ini kan biasanya mengimpor 
garmen atau kain, tetapi kali ini 
kok impor dari Singapura. Kalau 
garmen kan biasanya dari India 
atau China. Makanya kita awasi 
dan ternyata benar isi kontainer 
tidak sesuai dengan yang tertera 
dalam dokumen. Disebutkan 
isinya garmen, teryata minuman 
beralkohol,” papar Heru.

Fadjar Donny menambahkan 
bahwa modus ini dilakukan 
oleh oknum importir dengan 
membelokkan lokasi pembongkaran 
barang. “PT N  sebagai penerima 
fasilitas kawasan berikat, sesuai 
profil perusahaan berlokasi di 
Cianjur. Namun kontainer tidak 
dibawa ke Cianjur, melainkan ke 
arah pergudangan di daerah Kapuk 
Muara Jakarta,” ujar Donny. 

Saat ditangkap petugas, barang 
bukti minuman beralkohol sedang 
dibongkar dan dimuat ke dalam 
tiga unit mobil boks dan satu unit 
mobil truk engkel. Selanjutnya 
seluruh barang bukti ditarik 
kembali ke dalam pelabuhan 
Tanjung Priok

Upaya importasi ilegal ini 
melanggar UU Kepabeanan 
Pasal 102 (huruf d) tentang 
penyelundupan, UU Cukai 
Pasal 54 dan 55, dan Pasal 55 
jo. 56 KUHP dengan hukuman 
dipidana sebagai pelaku tindak 
pidana dan dipidana sebagai 
pembantu kejahatan. 

(MPR/Yella)

BEA CUKAI BEKUK PENYELUNDUP 
GANJA SINTETIS DAN MIRAS 

Kepala Badan Narkotika 
Nasional (BNN) Budi Waseso 
(Buwas) mensinyalir ganja sintetis 
sedang marak dan banyak beredar 
di kalangan kampus mengincar 
generasi muda. Untuk itu 
dibutuhkan kerjasama yang lebih 
luas termasuk bekerjasama dengan 
TNI dalam menggalang kekuatan, 
juga dengan Pajak dan PPATK 
untuk menelusuri peredaran 
uang haram dari perdagangan 
narkotika.  

Pada kesempatan yang sama 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Heru Pambudi menyampaikan 
bahwa sinergi antara penegak 
hukum dalam penanggulangan 
narkotika telah menunjukkan 
kesuksesan yang tinggi, hingga 
kerja sama ini akan terus 
dilanjutkan.  

“Setiap kasus penangkapan 
tidak berdiri sendiri, melainkan 
melalui analisis bersama yang 
berawal dari informasi kedatangan 
atau manifest, baik manifest 
orang maupun manifest barang 
di bandara udara dan juga 
penumpang melalui kapal feri. 
Dilanjutkan kerja sama dengan 
pihak Kepolisian dan BNN untuk 
penindakan lebih lanjut,” ujar 
Heru.

Konferensi pers penegahan di Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta

reportase



Volume 48, Nomor 1, Januari 2016 - Warta Bea Cukai  | 35

BEA CUKAI GANDENG POLRI 
TANGGULANGI KEJAHATAN 
TRANSNASIONAL

D
irektorat Jenderal Bea 
dan Cukai (Bea Cukai) 
Kementerian Keuangan 
dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia 
(POLRI) menandatangani 
nota kesepahaman tentang 
pemanfaatan jaringan INTERPOL 
I-24/7 guna pengawasan lalu 
lintas barang dalam rangka 
penanggulangan kejahatan 
transnasional di Kantor Pusat 
Bea Cukai Jakarta, Rabu (16/12). 
Penandatanganan dilakukan 
oleh Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai Heru Pambudi, S.H., LLM. 
dan Kepala Divisi Hubungan 
Internasional POLRI Irjen.Pol. Drs. 
Ketut Untung Yoga, S.H., M.M.

Ruang lingkup 
penandatanganan kerja sama 
tersebut antara lain: pemasangan 
jaringan INTERPOL I-24/7, 
penunjukan user dan pelatihan 
penggunaan jaringan INTERPOL 
I-24/7, pemanfaatan data 

pengawasan yang sangat luas, 
peran Bea Cukai menjadi sangat 
penting dan POLRI sangat senang 
dengan pemanfaatan jaringan 
INTERPOL oleh Bea Cukai.

Sementara itu, Heru Pambudi 
dalam sambutannya menjelaskan 
bahwa kejahatan internasional 
sangat luar biasa, bergerak sangat 
cepat, “sebagai aparat penegak 
hukum selayaknya kita juga 
sekuat tenaga untuk mengimbangi 
kejahatan tersebut”. Bea Cukai 
mempunyai peran penting dalam 
lalu lintas barang masuk dan 
keluar Indonesia, kerja sama 
dengan aparat internasional telah 
dilakukan Bea Cukai sebagai salah 
satu anggota dari World Customs 
Organization (WCO) seperti 
dengan US Customs, Australian 
Border Force, Customs Diraja 
Malaysia dan lain sebagainya. 
Heru menambahkan bahwa dalam 
pasal 8B UU No.17 Tentang 
Kepabeanan, pengiriman peranti 
lunak juga merupakan salah satu 
objek pengawasan Bea Cukai 
dimana hal-hal kejahatan bisa saja 
terjadi di sana. Oleh sebab itu kerja 
sama dengan POLRI dalam hal 
pemanfaatan jaringan INTERPOL 
menjadi sangat penting. 

(MPR, Dovan)

dan/atau informasi jaringan 
INTERPOL I-24/7, pemeliharaan 
dan pengamanan jaringan 
INTERPOL I-24/7, pertukaran 
data dan/atau informasi serta 
kerja sama penegakan hukum 
dalam penanggulangan kejahatan 
transnasional.

Ketut Untung Yoga dalam 
sambutannya menjelaskan 
tentang keanggotan POLRI 
dalam INTERPOL. Menurutnya 
POLRI tergabung dalam anggota 
INTERPOL sejak tahun 1957. Pada 
beberapa negara unit yang menjadi 
anggotanya berbeda-beda, seperti 
di Brunei yang dijabat oleh Menteri 
Energi serta beberapa negara 
oleh Menteri Luar Negeri. Ketut 
menegaskan bahwa POLRI sebagai 
pelaksana INTERPOL akan 
terus meningkatkan kerja sama 
dengan instansi penegak hukum 
di Indonesia termasuk Bea Cukai, 
sehingga kejahatan transnasional 
dapat diminimalisir. Wilayah 

Penandatanganan nota kesepahaman antara Bea Cukai dan POLRI.

reportase
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sisi pegawai

M
enjadi pegawai 
bea cukai tidak 
memupuskan cita-
citanya untuk menjadi 

guru sekolah dasar. Semenjak 
Sekolah Dasar Rendy bercita-
cita menjadi guru, namun takdir 
membawanya menjadi pegawai 
di institusi kepabeanan. Semasa 
kuliah pria bernama lengkap 
Rendy Satya Padmanaba ini aktif 
mengajar dan mengikuti pelatihan 
public speaking. Hingga, pada 
saat menjadi pegawai Bea Cukai 
Surakarta, ia beruntung dapat 
ambil bagian dalam Kelas Inspirasi 
Solo yang bertujuan mengenalkan 
profesi dan pentingnya pendidikan 
kepada anak usia sekolah dasar, 
terutama di sekolah marjinal.

Kelas Inspirasi itu sendiri 
adalah gerakan para profesional 
turun ke Sekolah Dasar (SD) 

Pengajar 
Berbayar Tawa 
dan Senyuman

Kelas Inspirasi. Relawan memutar otak bagaimana agar anak-anak bisa memahami apa yang relawan sampaikan.

Wefie’ bersama anak-anak. Terlihat dari foto wajah ceria anak-anak diajak berfoto ‘selfie’ seusai acara 
Rote Mengajar.
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sisi pegawai

selama sehari, berbagi cerita dan 
pengalaman kerja juga motivasi 
meraih cita-cita. Cerita tersebut 
akan menjadi bibit untuk para 
siswa bermimpi dan merangsang 
tumbuhnya cita-cita tanpa batas 
pada diri mereka. Tujuan dari 
Kelas Inspirasi ini ada dua, yaitu 
menjadi wahana bagi sekolah 
dan siswa untuk belajar dari 
para profesional, serta agar para 
profesional, khususnya kelas 
menengah secara lebih luas, dapat 
belajar mengenai kenyataan dan 
fakta mengenai kondisi pendidikan 
kita (http://kelasinspirasi.org).

Kegiatan Kelas Inspirasi 
bukan sekedar hanya sekedar 
forum menyalurkan hobi tetapi 
merupakan solusi bagi para 
profesional Indonesia yang ingin 
berkontribusi dengan mengajar di 
lingkungannya. Bahkan kegiatan 
ini juga sudah diliput oleh media 
nasional baik elektronik, cetak 
maupun online. 

Rendy bercerita pada awalnya ia 
tidak sengaja melihat pengumuman 
mengenai kegiatan tersebut di 
media sosial, “Saya mencoba 
mendaftarkan diri dan diterima 
sebagai relawan pengajar.” Sesuai 
dengan tujuan dari kelas inspirasi, 
Rendy ‘bertugas’ sebagai relawan 
pengajar yang memaparkan profesi 

“Bea Cukai” sesuai dengan alam 
pikiran anak sekolah dasar. 

Hal menarik dan menjadi 
tantangan tersendiri yaitu harus 
menggunakan pendekatan yang 
berbeda dengan pengenalan 
profesi kepada orang dewasa. 
Anak-anak cenderung dapat 
diajak berkomunikasi dengan 
permainan, role play, menonton 
video, dan gambar-gambar menarik.  
“Namun bila kita sudah berhasil 
menaklukan tantangan tersebut, 
malah kita akan ketagihan. Di 
kantor saya sekarang, KPU Bea 
Cukai Tanjung Priok, saya juga 
sudah sempat mengenalkan profesi 
“Bea Cukai” kepada siswa-siswi di 
SD Lazuardi, Cinere.”

Kelas Inspirasi adalah awal 
mula pegawai Bea Cukai kelahiran 
Magelang, 15 Agustus aktif di dunia 
pendidikan anak. Setelah kegiatan 
pertama di Solo, Rendy sempat 
mengikuti kegiatan serupa di 
Yogyakarta, Tulungagung, Jakarta, 
Magelang, hingga Tangerang 
Selatan. Ada pula kegiatan 
Komunitas Inspirasi Jelajah Pulau 
(KIJP) yang sedang berfokus 
untuk menginspirasi tidak hanya 
siswa namun juga masyarakat di 
Kepulauan Seribu. Selain peduli 
akan pendidikan, KIJP juga 
memberikan transfer pengetahuan 
kepada masyarakat mulai dari 
ketrampilan membuat kerajinan 

hingga lokakarya wirausaha. Dunia 
kerelawanan telah membawanya ke 
berbagai pulau di Indonesia seperti 
Jawa-Bali-NTB-NTT-Kalimantan-
Sulawesi. 

“Untuk daerah yang paling 
jauh, saya pernah mengikuti 
kegiatan Rote Mengajar saat libur 
tugas belajar. Selama 18 hari, 
saya mengajar dan melakukan 
lokakarya kependidikan di 
berbagai tempat di Pulau Rote, 
Pulau Semau, mengunjungi para 
tentara di Pulau Ndana –pulau 
terselatan di Indonesia– , hingga 
belajar mengenai kewirausahaan 
sosial di Kupang. Sempat pula 
saya singgah di Kantor Bea Cukai 
Kupang yang berada di Pelabuhan 
Tenau dan menyaksikan Pos Bantu 
Bea Cukai di Rote yang sudah 
tidak aktif. Bahkan, jalan di tepi 
Pelabuhan Ba’a, Pulau Rote hingga 
kini masih menggunakan nama 
‘Jalan Pabean’,” ujar Rendy dengan 
semangat.

Bagi Rendy mengajar adalah 
kegiatan yang menyenangkan dan 
membuatnya semangat. Setiap 
mengajar seperti mendapatkan 
energi baru yang luar biasa dari 
antusiasme anak-anak. “Memang 
sedikit melelahkan, namun semua 
terbayar saat mereka tertawa 
senang dan merengek agar saya 
tidak pulang ke kampung halaman. 
Hal seperti itu yang tak dapat 
dibeli dengan nilai rupiah.”

Banyak pengalaman yang 
didapatkan Rendy selama menjadi 
relawan di Kelas Inspirasi 
diantaranya bahkan memberi 
kesan tersendiri baginya. “Salah 
satunya adalah, ada salah satu 
murid di SD Onatali bernama 
Robert yang menitipkan surat 
ketika saya hendak meninggalkan 
pulau Rote. Sebenarnya dia sudah 
merengek dan menangis ingin ikut 
mengantarkan, namun hari itu 
ia masuk sekolah hingga siang. 
Inilah surat, yang masih membuat 
saya terharu sampai sekarang saat 
membacanya ulang.”

Sebagai pegawai institusi 
pemerintahan yang menuntut 

Rendy Satya Padmanaba

Perjalanan dan pendidikan 
sudah mendarah daging dalam 

diri saya, saat saya sudah 
tak mampu melangkah lagi 
mungkin saat itu saya baru 

akan berhenti
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sisi pegawai

kecermatan dan kesigapan, 
Rendy harus bisa membagi 
waktu kerjanya dengan kegiatan 
di luar pekerjaannya. Untuk 
kegiatan yang membutuhkan 
waktu panjang, Rendy biasanya 
memanfaatkan libur saat tugas 
belajar. Namun saat tidak tugas 
belajar, ia mencari kegiatan yang 
dominan dilaksanakan di akhir 
pekan. Beruntung sekarang 
kegiatan Customs Goes to School 
juga sudah merambah ke tingkat 
Sekolah Dasar, sehingga pekerjaan 
dan aktivitas mengajar malah bisa 
bersinergi.  “Sebagai pegawai Bea 
Cukai saya percaya setiap bagian 
dalam tubuh DJBC memiliki fungsi 
khusus. Kita dapat fokus dan 
berkarya sesuai dengan bidang 

yang kita kuasai. Dengan begitu, 
apapun yang kita lakukan di dalam 
maupun di luar kantor dapat 
membawa nama baik institusi.”

Bermottokan Khairunnaas 
anfa’uhum linnaas; sebaik-baik 
manusia adalah yang paling 
bermanfaat bagi sesamanya, Rendy 
ingin terus berkarya di dunia 
pendidikan. “Saya rasa perjalanan 
dan pendidikan sudah mendarah 
daging dalam diri saya, saat saya 
sudah tak mampu melangkah lagi 
mungkin saat itu saya baru akan 
berhenti.”

Rendy memiliki harapan 
terhadap dunia pendidikan di 
Indonesia bahwa setiap anak 
Indonesia mempunyai akses yang 
layak terhadap pendidikan. Setiap 

warga negara  punya kesempatan 
untuk menjadi terpelajar dan 
mempunyai lebih banyak pilihan 
dan kesempatan dalam hidup. 

Saat ini Rendy bertugas 
di Kantor Bea Cukai Tanjung 
Priok sebagai Seksi Bimbingan 
Kepatuhan 4, Bidang Bimbingan 
Kepatuhan dan Layanan Informasi. 
Pria lulusan STAN ini juga aktif 
dalam CLiF (Customs Literacy 
Forum), menjadi ketua komunitas 
belajar gratis TEBAR ILMU (@
ngumbel_).  Selain hobi mengajar, 
Rendy juga hobi traveling dan 
menulis. Bahkan di sela menempuh 
ilmu di Universitas Indonesia yang 
sedang dilakoninya, ia juga menulis 
buku. Sudah ada beberapa buku 
yang pernah ia tulis bersama rekan-
rekannya, Simfoni Mimpi Anak 
Negeri (bersama rekan STAN) dan 
Derap Pengabdian (bersama rekan 
Bea Cukai). 

Rendy juga pernah mengikuti 
berbagai diklat baik formal sesuai 
bidang pekerjaan maupun informal. 
Ia pernah mengikuti Customs 
Administrative and Management 
Training di Korea Selatan hingga 
bergabung dengan Akademi 
Menulis 5 Menara bersama A. 
Fuadi selama enam bulan. 

Sampai saat ini Rendy belum 
menginjakkan kakinya di tanah 
Papua. Bila diberi kesempatan ia 
ingin menyusul rekannya yang 
semenjak lulus kuliah sudah 
membuka beberapa SD di Lanny 
Jaya. 

“Ya ingin sekali, satu atau dua 
minggu berbagi inspirasi di Lanny 
Jaya, sekaligus mengajarkan Tata 
Upacara Bendera dan 17an di 
sana,” begitu jawabnya saat ditanya 
tempat yang ingin ia sambangi lagi.

Tidak hanya berbagi 
pengalamannya dengan anak-
anak daerah, Rendy juga berbagi 
cerita melalui blognya di http://
padmanaba.info/  sedangkan 
bagi yang ingin berkomunikasi 
lebih lanjut bisa melalui surel 
padmanaba.rendy@gmail.com dan 
twitter @rendypadmanaba. 

(Desi A.P)

Instagram cita-cita. Mengambil bentuk dari salah satu medsos, siswa SD Negeri Kelapa 01 Pagi 
diminta untuk menggambar dan digantungkan agar selalu diingat.

Menonton video. Siswa-siswi SD Pulau Semau, NTT diperlihatkan video profil Bea Cukai.
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Impor Barang Bawaan 
Penumpang

Pertanyaan:

Selamat tahun baru 2016 untuk redaksi Warta Bea Cukai. 

Maraknya perbincangan mengenai barang yang dibawa dari luar negeri dan 
dikenakan bea masuk dan pajak impor oleh Bea Cukai di sosial media membuat saya 
tertarik untuk bertanya langsung kepada Humas Bea Cukai melalui redaksi majalah 
WBC ini. Saya ingin bertanya bagaimana prosedur membawa barang dari luar negeri? 
Dan pada saat seperti apakah barang yang dibawa dari luar negeri itu diperiksa dan 
dikenakan bea masuk dan pajak impor?. Terima kasih.

Yuni 
Semarang

Jawaban:

Selamat tahun baru juga buat Saudari Yuni di Semarang dan pembaca majalah Warta Bea Cukai di seluruh penjuru dunia. 
Terkait pertanyaan Anda mengenai impor barang bawaan penumpang dapat kami sampaikan informasi sbb:

Ketika Anda memasuki wilayah republik Indonesia dan membawa barang yang dibeli di luar negeri, maka Anda sebenarnya 
sedang mengimpor barang. Setiap barang yang diimpor ke Indonesia, diwajibkan untuk memenuhi persyaratan impornya dan 
membayar bea masuk dan pajak impor yang terutang.

Isilah Customs Declaration dengan benar, sesuai dengan barang bawaan yang Anda bawa dari luar negeri. Petugas bea 
cukai akan meminta dokumen Customs Declaration yang Anda isi sebelum Anda memasuki kawasan pemeriksaan Bea Cukai. 

Setelah Anda menyerahkan Customs Declaration, petugas Bea Cukai akan melakukan pengecekan persyaratan impor 
barang yang Anda bawa. Apakah barang impor yang Anda bawa termasuk barang yang dilarang atau dibatasi impornya oleh 
instansi teknis terkait?. Misalnya untuk impor handphone yang dibawa penumpang, dimana hanya boleh membawa sebanyak 
2 buah handphone sebagaimana dalam aturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. Oleh sebab itu sebelum Anda membawa barang dari luar negeri (baik yang dibeli maupun hadiah) 
ada baiknya untuk mengecek persyaratan impornya, apakah barang tersebut terkena larangan atau pembatasan oleh instansi 
teknis terkait?. Anda dapat mendapatkan informasinya di www.insw.go.id.

Apabila barang yang Anda bawa dan diberitahukan dalam Customs Declaration ternyata tidak memiliki izin atau tidak 
diperbolehkan oleh instansi terkait, barang Anda akan direekspor atau dimusnahkan kecuali ditetapkan lain oleh peraturan 
perundang-undangan. Dan apabila barang yang Anda bawa tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak dengan benar serta 
tidak memiliki izin dari instansi terkait, maka barang Anda akan dikuasai negara. Namun apabila barang yang Anda bawa 
ternyata memenuhi persyaratan atau izin nya terpenuhi, maka petugas Bea Cukai selanjutnya akan melakukan pengecekan nilai 
pabean dan pembebasan cukai. 

Setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda tentang pembawaan barang dari luar negeri, begitupun dengan 
pemerintah Indonesia yang menerapkan pembebasan barang bawaan penumpang sebesar US$ 250 per orang atau US$ 1000 
per keluarga. Setiap penumpang yang membawa barang pribadi dibawah US$ 250 per orang atau US$ 1000 per keluarga 
diberikan pembebasan bea masuk dan pajak impor. Sedangkan penumpang yang membawa barang pribadi lebih dari yang 
telah ditentukan maka kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan pajak impor. Terkecuali untuk penumpang yang membawa 
barang dagangan, tentunya persyaratan impor dan bea masuknya harus dipenuhi dan dibayar sesuai dengan nilai transaksi 
barang tersebut.

Bea Masuk dan pajak impor yang Anda bayar akan disetorkan ke kas negara, bukan ke rekening pribadi petugas Bea Cukai. 
Dana tersebut nantinya akan digunakan negara untuk membangun jalan raya, rumah sakit, sekolah-sekolah dan pembiayaan 
negara lainnya.

Bea Cukai juga akan melakukan pengecekan atas pembebasan cukai yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. 
Penumpang hanya boleh membawa 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, 
dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Apabila ternyata penumpang membawa barang kena cukai lebih dari yang telah 
ditentukan maka akan dilakukan pemusnahan oleh Petugas Bea Cukai.

Setelah melalui serangkaian pengecekan yang dilakukan oleh Bea Cukai dan dinyatakan selesai, maka barang Anda 
diperbolehkan untuk dibawa pulang.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salam,
Subdit Humas dan Penyuluhan Direktorat PPKC

BEA CUKAI MENJAWAB
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Travel Notes

JANGAN PERNAH KE

PULAU PADAR!
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S
ebelum terkaget, 
sebenernya ada lanjutan 
dari judul tulisan ini, yaitu 
“Jangan Pernah ke Pulau 

Padar Labuan Bajo Siang-Siang” .
Jadi, kali ini adalah kali kedua 

saya pergi ke Pulau Padar, sebuah 
pulau kosong di kawasan Taman 
Nasional Komodo. Pulau Padar 
bukanlah pulau yang berpenghuni, 
bahkan tidak ada bangunan 
satupun di sini sehingga Padar 
seolah pulau perawan yang belum 
pernah dikunjungi siapapun. 

Meski pulau ini begitu sepi, 
tapi karena pesona kontur Pulau 
Padar yang berbukit-bukit dan 
bercabang seolah membentuk 
bintanglah yang membuat pulau ini 
menarik. Rasanya sangat surreal 
- seperti tidak nyata, dengan 
bukit-bukit menjulang tinggi dan 
banyak bagian yang tampaknya 
belum atau tidak dapat dijamah 
manusia karena jalur tracking 
yang terlalu curam. Bagian Pulau 
Padar yang terhalang bukit terlihat 
menyimpan banyak misteri! 

Saya sih membayangkan ada 
spesies dinosaurus yang masih 

hidup di sana dengan tenang dan 
akan memakan setiap manusia 
yang mengganggu. Tapi tentu saja 
itu hanya ada dalam imajinasi saya 
semata.

Pulau Padar letaknya cukup 
jauh dari pelabuhan di Kota 
Labuan Bajo. Sebagai salah satu 
pulau di gugusan terluar, maka 
membutuhkan sekitar 3,5 jam 
waktu tempuh demi mencapai 
tempat ini. Mungkin ketika 
dibaca, yang akan terbayangkan 
adalah perjalanan membosankan 
sepanjang waktu tersebut. Hal 
itu pula yang sempat mampir 
di pikiran saya sampai ketika 
saya mengalaminya sendiri dan 
ternyata semua di luar dugaan! 
Perjalanan menuju pulau Padar 
amat menyenangkan dengan 
berbagai pulau lainnya yang 
berwarna kecoklatan dan birunya 
laut pun menjadikan pemandangan 
hari itu begitu kontras. Saya yang 
bahkan berencana untuk tidur 
malah berkonsentrasi penuh untuk 
mengambil foto sebanyak mungkin.

Bibir pantai pulau Padar 
memiliki kontur yang dangkal, hal 

ini menyebabkan perahu yang saya 
tumpangi tidak dapat berlabuh di 
tepinya. Lantas bagaimana cara 
menuju ke daratan pulau Padar? 

Caranya perahu harus 
menancapkan jangkarnya sedikit 
menjauhi area karang dan 
bibir pantai, dari situ saya dan 
penumpang lain menggunakan 
perahu kecil untuk dapat sampai ke 
area pasir Pulau Padar. 

Semua terasa menyenangkan 
sampai ketika saya berhadapan 
dengan bukit tinggi menjulang di 
depan mata. Menaiki bukit di Pulau 
Padar ini adalah sebuah mandatory 
apabila ingin melihat keindahan 
pulau yang sesungguhnya. Saya 
ini bukan atlet dan bukan pula 
seseorang yang menyukai olahraga. 
Nah dengan keadaan fisik yang 
biasa saja, menaiki sebuah bukit 
menjadi hal yang sangat sulit. 
Tapi berhubung semua teman 
perjalanan saya memutuskan 
untuk naik, dengan berat hati - dan 
berat badan yang berlebihan, saya 
mencoba menikmati tracking ini. 

Oh iya, belum saya sebutkan 
ya? Bahwa saat itu matahari 

Volume 48, Nomor 1, Januari 2016 - Warta Bea Cukai  | 41

Travel Notes



42 |  Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 1, Januari 2016

sedang berada di puncaknya. 
Begitu terik tanpa terlihat ada 
awan yang melintas di atas kepala. 
Semua kewalahan, air minum habis 
tak bersisa. Saya bahkan sempat 
menyerah dan duduk di bawah 
sebuah pohon kecil demi melepas 
lelah dan mengembalikan energi 
sebelum naik lagi ke atas. 

Akhirnya sampailah di 3/4 
Puncak bukit Padar ini (iya, saya 
menyerah untuk mendaki sampai 
ke titik puncak paling atas). 
HUWOW! Pemandangan di atas 
Padar begitu super duper bagus! 
Bukit-bukit menjulang di sana 

sini, warna cokelat mendominasi, 
putihnya pasir pantai pun ikut 
serta melambai-lambai seolah ingin 
diselami. Pemandangan ini sangat 
indah dan menyenangkan.

Cuaca dan langit yang semakin 
terik membuat kami memutuskan 
untuk segera turun dan kembali 
ke kapal. Pendakian yang terjal 
membuat jalur turun menjadi 
sedakit curam. Pijakan yang sedikit 
berkerikil pun menjadikan track 
turun tidak mudah dan malah bikin 
gampang tergelincir. Kita harus 
berjalan pelan-pelan dan menahan 
berat badan sekuat tenaga. 

Di tengah cuaca yang terik, 
perjalanan ini menjadi berkali-kali 
lipat menyusahkan, bahkan salah 
seorang di antara kami tersungkur 
lemah dan hampir pingsan. Oleh 
karena itu, apabila ke Pulau 
Padar pastikan memiliki kondisi 
tubuh yang prima dan kalau bisa 
datanglaah saat golden hour alias 
sunrise atau sunset. 

Akhir kata, Jangan ke Pulau 
Padar di Waktu Siang !!

 
HOW TO GET THERE?

Ada beberapa cara untuk 
menuju ke Pulau Padar. Untuk 
yang pertama bisa melalui Labuan 
Bajo. Ini adalah tempat favorit 
para wisatawan untuk memulai 
perjalanan mereka mengelilingi 
Taman Nasional Komodo. 
Untuk teman-teman yang ingin 
melakukan one day trip pun dapat 
memulai perjalanannya dari sini. 
Satu cara lagi adalah dengan long 
trip melalui Lombok dan juga Bali. 
Cari biro perjalanan yang melayani 
Pulau Padar trip and tour.
WHERE TO SLEEP?

Dua tempat menginap saya 
kala itu adalah di Luwansa Hotel 
dan juga di La Prima Hotel. Untuk 
pelayanan yang menyenangkan 
dan pantai bersih plus bonus sunset 
yang spektakuler, saya sarankan 
kamu untuk menginap di Luwansa 
Hotel saja.
TIPS AND TRICK

Gunakanlah sunblock dengan 
SPF minimal 50. Selalu gunakan 
kembali setiap 3 jam sekali. Merek 
yang saya rekomendasikan adalah 
Banana Boat dan Cetaphile.

Bawa sepatu dan juga sandal. 
Untuk tracking di setiap pulau 
selalu menggunakan sepatu karena 
lebih aman dan nyaman. Apabila 
punya, bawalah sepatu khusus 
tracking.

Kamera underwater/ 
smartphone underwater case jangan 
lupa untuk dibawa. Pemandangan 
bawah laut di Komodo exceptional!

(Irfan Nur Ilman, 
ifanishere.com)

Travel Notes
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PERTANYAAN:
Anak perempuan saya saat ini 

berusia 10 bulan. Belum ada satu 
pun gigi yang tumbuh.Usia berapa 
gigi seharusnya tumbuh? Apakah 
dibutuhkan konsultasi untuk 
kondisi gigi anak saya saatini?

JAWAB:
Rasa cemas sering dialami 

para  ibu bila bayi yang usianya 
mendekati satu tahun tapi belum 
ada satu pun gigi yang tumbuh. 
Lalu akan muncul pertanyaan, 
Apakah anak saya normal dan 
akan tumbuh giginya?

Tidak perlu cemas! Bila anak 
Ibu masih berusia kurang dari satu 
tahun dan belum tumbuh gigi susu. 
Secara umum gigi susu tumbuh 
pertama kali saat anak berusia 
6 bulan. Diawali dengan gigi seri 
bawah yang rata-rata tumbuh 
sekitar usia 6-10 bulan, sedangkan 
gigi seri atas tumbuh sekitar usia 
8-12 bulan.

Meski demikian, kecepatan 
pertumbuhan gigi anak yang satu 
dengan anak lainnya  belum tentu 
sama. Ada yang tumbuh lebih 
cepat, tapi ada juga yang tumbuh 
lebih lama. Dinyatakan cepat 
apabila gigi susu sudah mulai 
tumbuh saat anak berusia 4 bulan. 
Beberapa bayi malah mempunyai 
gigi saat lahir (natal teeth) atau 
beberapa saat setelah lahir 
(neonatal teeth). Tidak sedikit anak 
yang baru tumbuh gigi pertama 
saat usianya mencapai 1 tahun, dan 
saat gigi tersebut keluar langsung 
tumbuh lebih dari satu gigi dalam 
waktu bersamaan. Hal tersebut 
adalah normal dan tidak perlu 
dikhawatirkan. 

Proses pembentukan gigi 
sudah dimulai saat anak masih 
dalam kandungan ibu, saat janin 
berusia 4 bulan. Salah satu yang 
mempengaruhi lambatnya waktu 
kemunculan gigi adalah asupan 
kalsium saat ibu hamil. Namun, 
tidak berarti ibu yang lebih 

banyak mengkonsumsi kalsium 
akan melahirkan bayi dengan 
pertumbuhan gigi yang lebih cepat, 
karena adanya serapan kalsium 
setiap janin berbeda-beda. 

Pada anak yang lahir 
prematur atau berat badan bayi 
lahir kurang, kemungkinan 
gigi susu tumbuh lebih lambat, 
karena proses pertumbuhan dan 
perkembangannya secara umum 
belum sempurna termasuk juga 
giginya.

Faktor lain yang dapat 
menyebabkan lambatnya 
pertumbuhan gigi susu adalah 
jika selama ini bayi hanya diberi 
makanan yang lunak saja. Berikan 
makanan sesuai aturan, yaitu dari 
semi padat di usia 6 bulan, dan 
menjadi padat di usia 1 tahun.

Makanan yang lunak kurang 
memberi rangsangan bagi 
pertumbuhan gigi dan rahang 
anak. Dengan diberi makanan 
yang agak sedikit lebih keras, 
otot-otot pengunyahan gigi dan 
tulang rahang akan bekerja lebih 
keras dan memberi stimulasi bagi 
pertumbuhan gigi dan tulang. 

Melatih anak menggigit 
biskuit bayi atau menggunakan 
teether, dapat membantu memberi 
stimulasi bagi gigi dan tulang. 
Namun jangan lupa perhatikan 
kebersihan mainan tersebut, 
mengingat mainan itu akan masuk 

ke mulut anak, dan pilih mainan 
yang terbuat dari bahan yang aman 
dan bebas zat beracun.

Gejala yang muncul saat 
gigi anak akan tumbuh adalah 
munculnya kebiasaan suka 
menggigit-gigit apa pun yang 
menarik baginya, dan lebih banyak 
mengeluarkan air liur.hal tersebut 
disebabkan rasa gatal dan tidak 
nyaman pada gusi si kecil. Pada 
beberapa kasus, anak kadang 
berubah menjadi lebih rewel, 
bahkan bisa mengalami demam 
hingga 2-3 hari, serta menolak 
makanan. Gejala tersebut adalah 
hal yang normal dialami oleh anak-
anak.

Pada kondisi patologis tertentu, 
pemunculan gigi dapat saja 
tertunda. Diantaraya sebagai 
berikut:
Kekurangan gizi.
1. Pada kasus di mana sang Ibu 

menderita penyakit rubella 
sewaktu mengandung.

2. Gangguan endokrin.
3. Faktor keturunan.
4. Idiopatik, oleh suatu alasan 

yang tidak bias dijelaskan 
secara gamblang.
Jika usia anak sudah lebih 

dari 1 tahun dan giginya belum 
tumbuh juga, ada baiknya Anda 
berkonsultasi langsung ke dokter 
gigi spesialis anak (drg Sp.KGA), 
untuk mencari penyebabnya 
dan bagaimana mengatasinya. 
Umumnya, tidak dilakukan 
tindakan apa pun bila gigi bayi 
terlambat tumbuh. Dokter gigi 
anak melakukan x-ray gigi untuk 
memastikan adanya benih gigi 
susunya atau tidak.

Pada umumnya gigi susu 
yang terlambat tumbuh juga 
akan mengalami keterlambatan 
tanggalnya gigi susu dan 
pertumbuhan gigi tetapnya. Meski 
begitu hal ini tidak mempengaruhi 
tumbuh kembang anak secara 
umum. Jadi tidak perlu khawatir!. 

(Etty Mulyana Hustiowati)

PERTUMBUHAN GIGI SUSU

Usia (bulan) nama gigi
  Rahang Bawah
6 Gigi seritengan
7 Gigi serisamping
16 Gigi taring
12 Gigi gerahampertama
20 Gigi gerahamkedua
  Rahang Atas
7,5 Gigi seritengah
9 Gigi serisamping
18 Gigi taring

14 Gigi gerahampertama

24 Gigi gerahamkedua

URUTAN PERTUMBUHAN GIGI ANAK

Ruang Kesehatan
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Kamis, 3 Desember 2015 Subdit Humas dan penyuluhan menyelenggarakan 
Workshop Kehumasan yang di The Mirah Hotel Bogor, dengan tema “Strategi 
dan evaluasi arah Komunikasi Direktorat jenderal Bea dan Cukai”. Workshop 
tersebut dibuka oleh Tenaga pengkaji Bidang pengembangan Kapasitas Kinerja 
Organisasi Kepabeanan dan Cukai M. agus rofiudin dan diikuti oleh 33 peserta 
dari unit vertikal Bea Cukai yang membidangi kehumasan dan layanan informasi. 
narasumber yang hadir dalam workshop tersebut yaitu pakar komunikasi dari 
Universitas indonesia Dr. ari junaedi yang memaparkan tentang penggunaan 
media oleh DjBC, serta presenter televisi swasta nasional (TV One) Brigitta 
Manohara yang menjelaskan tentang public speaking dan kiat menjadi juru bicara 
humas Bea Cukai. acara ditutup dengan diskusi langsung bersama Kasubdit 
Humas dan penyuluhan Haryo Limanseto serta para seksi di Subdit Humas.

DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERATURAN 
KEPABEANAN DAN CUKAI

2/12

1/123/12
Selasa, 1 Desember 2015, 
Bea Cukai Balikpapan dan 
Kantor Wilayah Bea Cukai 
Kalimantan Bagian Timur 
melaksanakan kegiatan 
pemusnahan terhadap 
Barang Milik negara (BMn) 
hasil penindakan, berupa 
6.357.884 batang rokok 
berbagai merek, 1 paket 
sex toys, 2 paket spare parts 
dan full set airsoftgun, 1.920 
kaleng minuman ringan, 
5 peti minuman alkohol, 
32 butir Viagra, 24 karton 
peralatan kosmetik serta 
berbagai jenis barang 
lainnya. Total potensi 
kerugian negara yang timbul 
akibat peredaran rokok 
ilegal tersebut adalah sebesar 
rp1.967.280.000,00. proses 
pemusnahan hasil tembakau 
dan barang kiriman pos 
dilakukan dengan cara 
dibakar di dalam incinerator,  
sementara untuk 2 full 
set air softgun dilakukan 
dengan cara dipotong 
dengan gerinda. Kegiatan 
ini disaksikan oleh unsur 
polri, Tni, pemerintah Kota 
Balikpapan, serta media baik 
cetak maupun elektronik. 
Hal ini merupakan tugas dari 
Bea Cukai selaku community 
protector untuk melindungi 
masyarakat dari masuknya 
barang-barang impor yang 
dapat membawa dampak 
negatif bagi masyarakat.

KPPBC TMP B 
BALIKPAPAN

EVENT WBC 494 - januari 2016

rabu, 2 Desember 2015 Direktorat Teknis Kepabeanan menggelar Focus Group 
Discussion (FGD) pengaturan dan pengelolaan Barang Larangan dan pembatasan 
di Kantor pusat Bea Cukai. FGD diisi dengan pemaparan materi terkait mekanisme 
paket Kebijakan Deregulasi 2015 oleh Ketua Tim Deregulasi perdagangan 
Kementerian perdagangan arlinda imbang jaya yang merupakan Staf ahli Bidang 
Kebijakan perdagangan Luar negeri dan pengembangan Kawasan ekonomi Khusus, 
Kementerian perdagangan. Disusul oleh Deputi 2 pengelola portal inSW, yang 
menyampaikan bahwa  sasaran utama pembentukan Badan pengelola portal inSW 
adalah untuk peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga 
penerbit dan pelaksana kebijakan lartas, pelayanan prima bagi pengguna jasa, dan 
pengawasan yang efektif atas pelaksanaan kebijakan lartas. Selain dua narasumber 
tersebut FGD ini juga menampilkan plt. Direktur Teknis Kepabeanan erwin 
Situmorang, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai jawa Timur i rahmat Subagyo, dan 
para pembicara dari Bea Cukai lainnya.

DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
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rabu, 16 Desember 2015 dilaksanakan kegiatan 
sarasehan sinergi dan evaluasi kinerja pelayanan 
hanggar serta sosialisasi dan deklarasi bersama 
pengendalian gratifikasi, dalam rangka 

meningkatkan sinergi dan pengawasan ketaatan terhadap 
ketentuan di bidang Kawasan Berikat. Sarasehan yang dibagi 
dalam dua kelompok tersebut dilaksanakan dengan mengundang 
Manajemen puncak dan Manajer exim dari 144 Kawasan Berikat 
dan 11 Gudang Berikat di bawah pengawasan Bea Cukai Bogor 
serta seluruh Kasubsi Hanggar Bea Cukai yang bertugas di 
Hanggar. Kepala Kantor Bea Cukai Bogor Tahi Bonar Lumban 
raja dalam sambutannya mengungkapkan harapan bahwa petugas 
Bea Cukai tidak mau lagi membebani perusahaan dan perusahaan 
pun harus sadar dengan tidak mau memberikan gratifikasi kepada 
petugas Bea Cukai.  “Gratifikasi hanya menyulitkan petugas, di 
mana semua petugas harus melaporkan pemberian tersebut ke 
Unit pengendali Gratifikasi (UpG) dan kalau tidak melapor, maka 
sanksinya akan lebih berat lagi. jadi harus ada kerja sama dari 
kedua belah pihak, petugas Bea Cukai dan si pengusaha harus 
sama-sama sadar,” harapnya.

jumat, 4 Desember 2015 dilangsungkan 
acara seminar “Kepuasan pengguna Layanan” 
di Kantor pusat Bea Cukai. Kepala pUSKi 
Oentarto Wibowo dalam sambutannya 

mengatakan bahwa nilai kepuasan masyarakat akan Bea 
Cukai sudah mumpuni,  mulai dari perjalanan reformasi 
birokrasi, penilaian mandiri reformasi birokrasi, penilaian 
inisiatif anti korupsi yang dilakukan Komisi pemberantasan 
Korupsi (KpK) sejak tahun 2009-2011. “Meskipun 
belum sempurna, namun demikian posisi DjBC apabila 
dibandingkan dengan instansi pemerintah yang lain 
sudah jauh lebih tinggi.  Hal ini banyak diakui oleh mereka yang menjadi klien Bea Cukai secara regular dan mereka yang sering 
berhubungan dengan Bea Cukai, mereka sudah bisa melihat dengan lebih objektif,” ujarnya. narasumber dalam acara ini, Handi 
irawan sebagai CeO Frontier Consulting Group mengatakan untuk meningkatkan paradigm positif masyarakat terhadap Bea Cukai, 
ialah dengan menyediakan servis yang baik, yaitu servis yang responsif, antriannya pendek, cepat dan tanggap termasuk dalam hal 
komplain. juga menciptakan assurance yang dipercaya, yaitu bersumber dari product noulid atau kemampuan memberikan informasi 
produk yang baik, dan berempati atau mengerti kebutuhan kustomer secara spesifik, tangibles, sarana prasarana yang nyaman, rapi 
dan bagus, atau membutuhkan hal-hal yang bisa dilihat dengan mata. 

jumat, 11 Desember 2015, Bea Cukai Bekasi 
selenggarakan tiga kegiatan yang dikemas 
dalam satu kesempatan yaitu Sosialisasi 
Visi, Misi, dan Fungsi Utama, Kegiatan 

peringatan Hari anti Korupsi Sedunia, dan Ulang Tahun 
Kantor Bea Cukai Bekasi. acara diawali dengan pelepasan 
para pegawai dan tamu undangan yang berpartisipasi dalam 
kegiatan jalan santai dengan jarak tempuh 3,6 km mengitari 
wilayah kawasan berikat yang sudah ditentukan panitia. 
Sekembalinya peserta jalan santai, acara dilanjutkan dengan 
penyampaian materi sosialisasi visi, misi, dan fungsi utama 
Bea Cukai yang disampaikan oleh Kepala Seksi pLi. Disusul 
dengan penyampaian materi oleh Kepala Seksi Kepatuhan 
internal tentang peringatan Hari anti Korupsi Sedunia yang 
dilanjutkan dengan penandatanganan Deklarasi pengendalian 
Gratifikasi, yang merupakan implementasi dari subtema 
peringatan Hari anti Korupsi itu sendiri. Sebagai perayaan 
ulang tahun kantor, dilaksanakan penyerahan penghargaan 
kepada beberapa perusahaan kawasan berikat yang terpilih 
dengan kategori-kategori yang diteberagam kategori.

KPPBC TMP A BOGOR

PUSAT KEPATUHAN INTERNAL

KPPBC TMP A BEKASI

WBC 494 - januari 2016  EVENT

16/12

11/12
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A
khir-akhir ini LHP 
(Laporan Hasil 
Pemeriksaan) 
mobile menjadi topik 

yang hangat pada Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. LHP 
mobile digadang-gadang akan 
mempermudah pemeriksaan 
barang dan penginputan laporan 
oleh pemeriksa barang dengan 
menggunakan Smartphone. LHP 
mobile yang dirancang akan 
terhubung dengan Customs 
Excise Information System and 
Automation (CEISA) ini, akan 
mendukung file berupa foto 
dan penginputan data dengan 
menggunakan teknologi Android. 
Lalu seperti apa Operating System 
bernama Android ini? Apa saja 
yang dapat mendukung developer 
dalam membangun aplikasi 
LHP? Bagaimana keunggulan 
dan perkembangannya?. Mari 
kita pelajari lebih lanjut, demi 
perkembangan instansi ini.

Apa yang terlintas dibenak 
kita ketika mendengar kata 
Marshmallow? Pasti manisan 
kenyal bertekstur seperti busa yang 
meleleh didalam mulut dengan rasa 
manis dan kenyal. Makanan yang 
sangat disukai anak kecil ini, amat 
mudah dimakan dan memberikan 
sensasi yang menyenangkan dan 
menenangkan. Mungkin inilah 
harapan sang developer dalam 
mengembangkan Android versi 6.0 
Marshmallow. Seperti yang dapat 
kita akses, halaman web https://
www.android.com mengangkat 
tagline “Now there’s more to love 
about your mobile device: easy 
shortcuts to smart answers with 
Now on Tap, battery life that can 
last longer and new app permissons 
that give you more control” sebagai 
gambaran singkat mengenai versi 
terbaru android ini. 

Android merupakan 
Sistem Operasi mobile  yang 
dikembangkan oleh Google, 

didasarkan pada Linux Kernel 
dan didisain untuk perangkat 
mobile  yang memiliki fasilitas 
layar sentuh seperti smartphone 
dan tablets. Android menggunakan 
nama makanan dalam setiap versi 
pengembangannya. Mengapa 
demikian? Tentu saja, agar mudah 
dihapal dan ramah dengan user 
smartphone.

Marshmallow menawarkan 
beberapa keunggulan Utama yang 
menjadi pembedanya dengan versi 
sebelumnya, keunggulan tersebut 
dirangkum menjadi 3 fitur yaitu: 
1. Now On Tap 
 Dapat mengakses fitur lain 

tanpa harus meninggalkan apa 

yang user lakukan. Ketika user 
berada di sebuah aplikasi atau 
halaman web, user hanya cukup 
menekan tombol home.

2. Permission 
 Menentukan kapan user 

ingin berbagi aplikasi pada 
perangkatnya. Dan mengubah 
hak aksesnya setiap saat.

3. Battery. 
 Menikmati baterai yang 

bekerja lebih cerdas, bukan 
lebih keras. Marshmallow 
mengoptimalkan kerjanya 
dengan fitur seperti Doze dan 
App Standby.  Ketika perangkat 
user sedang beristirahat, 
Doze otomatis menempatkan 

Berbagi Pengetahuan

 Eat Your Marshmallow!
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perangkat anda dalam keadaan 
sleep. Sehingga user masih 
dapat mendengar alarm pagi 
meskipun sebelumnya lupa 
untuk melakukan charge. 

 App Standby memungkinkan 
perangkat tidak lagi menguras 
baterai dari aplikasi yang 
jarang digunakan, sehingga 
hasil charge sebelumnya akan 
berlangsung lebih lama.

Selain itu, Marshmallow juga 
memiliki keunggulan lainnya, 
seperti:
a. Menawarkan interaksi antara 

user dan device yang disebutnya 
dengan “Do more with your 
voice”. Sebagai contoh jika 
user mengatakan “putarkan 
musik pada TuneIn” maka, 
TuneIn akan merespon dengan 
menanyakan “genre apa?”. 

b. Mendukung USB tipe-C (sangat 
cepat dalam mentransfer 
power dan data). Unggul dalam 
pengontrolan izin pada aplikasi 
yang diinstal ketika on dan off.  

c. Mendukung fingerprint sensor 

untuk mengunci perangkat user, 
menghidupkan perangkat, lock 
screen, dan  dalam melakukan 
pembelian pada Google Play 
bahkan pada saat berbelanja 
pada stores. 

d. Melakukan pemilihan text 
yang pintar, sehingga dapat 
menghindari kesalahan 
pengetikan.

e. Meningkatkan performance 
dan menaikkan memori rendah 
untuk kecepatan multi-tasking 
perangkat. 

f. Hotspot Wi-fi portabel-nya 
mendukung 5GHz frequency 
bands. 

g. Memiliki mode auto backup 
untuk aplikasi. Bahkan tidak 
hanya backup aplikasi, namun 
marshmallow menyimpan semua 
data dan pengaturannya pula. 

h. Mudah dalam melakukan 
transfer akun user, aplikasi dan 
data ke perangkat baru.

i. Mudah dalam melakukan 
pengaturan do not disturb. 
Jika mode ini digunakan, 

seluruh notifikasi aplikasi akan 
dinonaktifkan kecuali alarm.

j. Marshmallow juga mendukung 
74 lebih bahasa  dengan 
tambahan Azerbaijan, Gujarati, 
Kazakhtan, Albania, Urdudan 
Uzbekistan.
Masih banyak keunggulan lain 

yang ditawarkan Marshmallow 
untuk diaplikasikan pada setiap 
pekerjaan Direktorat Bea dan 
Cukai. Menarik? Tentu saja. 
Pertanyaan selanjutnya tentu 
adalah device apa saja yang 
kompatibel dengan marshmallow? 
Tentu saja HTC, Sony dan 
Motorola. Untuk pengguna Nexus, 
jangan berkecil hati. Marshmallow 
akan segera hadir untuk Nexus. So, 
eat and enjoy your Marsmallow!

(Eva Maulina Aritonang, 
Direktorat IKC)

Sumber: 
https://www.android.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/
Android_%28operating_system%29

Berbagi Pengetahuan

Versi Tanggal Rilis

1.5 Cupcake (API Level 3)
1.6 Donut (API Level 4)
2.0-2.1 Eclair (API Level 5-API Level 7)
2.2-2.2.3 (API Level 8)
2.3-2.3.7 Gingerbread (API Level 9-API Level 10)
3.0-3.2.6 Honeycomb (API Level 11-API Level 13)
4.0-4.04 Ice Cream Sandwich (API Level 14-API Level 15)
4.1-4.3.1 Jelly Bean (API Level 17- API Level 18)
5.0-5.1.1 Lollipop (API Level 21- API Level 22)
6.0 Marshmallow (API Level 23)

27 April 2005
15 September 2009
26 Oktober 2009
20 Mei 2010
6 Desember 2010
22 Februari 2011
18 Oktober 2011
24 Juli 2013
12 November 2014
5 Oktober 2015

Sejarah Versi Android
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P
ada tahun 1882, 
Jigoro Kano  atau 
Maha Guru Kano 
memperbaiki teknik-

teknik jujitsu menjadi judo. 
”Ju”  yang berarti lembut atau 
halus, dan ”Do” berarti cara 
atau jalan. Fokus utama bela 
diri ini adalah pergumulan dan 
lemparan (throws). Judo dapat 
berguna ketika praktisi ingin 
menjatuhkan lawan, atau ketika 
ingin menyelesaikan sebuah 
pertarungan dengan kuncian 
ketika peluang telah tercipta.

Jigoro Kano pada usia 18 tahun 
ingin menjadi kuat dengan cara 
mempelajari dua aliran jujitsu 
yaitu: 1. Tenjin Shinjo Ryu, dengan 
berguru pada Hachinosuke Fukude 
dan Masatomo Iso. 2. Kito Ryu, 
dengan berguru pada Tsenetoshi 
Iikubo. Selain mempelajari 
kedua aliran tersebut, beliau 

hobi dan komunitas

Membentuk 
Watak Kepribadian 

Melalui Judo
Olahraga judo adalah olahraga  bela diri yang terkenal di  negara 

Jepang pada awal abad ke-12 dengan nama jujitsu. Olahraga ini 
merupakan  seni bela diri khusus kaum militer ketika menghadapi 

pasukan samurai pada abad ke-17. Olahraga ini juga terkenal sebagai 
olahraga pembentuk watak kepribadian seseorang terutama saat 

pemerintahan Kaisar Tokugawa. 
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mempelajari juga  aliran-aliran 
lainnya dan mengumpulkan serta 
menyaring bagian-bagian yang 
baik dari setiap aliran. Bertahun-
tahun beliau membandingkan 
dengan teori-teori dan mencoba 
dengan praktek dan berusaha 
supaya dapat dilakukan sebagai 
pengembleng rohani dan jasmani 
serta latihan untuk menentukan 
menang atau kalah.

Judo yang diciptakan oleh 
almarhum Jigoro Kano tahun 
1882 disebut juga “Nippon Den 
Kodokkan”. Untuk menjaga 
timbulnya aliran judo yang 
baru selain ciptaan Jigoro Kano 
maka dalam Anggaran Dasar 
Internasional Judo Federation 
(IJF) telah dicantumkan bahwa 
IJF mengakui hanya diciptakan 
oleh Jigoro Kano sebagai judo.

Jujitsu juga disebut 
Yawara atau Taijutsu. Jujitsu 

adalah sebagai induk dari 
judo, sebenarnya salah satu 
dari Bujutsu atau seni bela 
diri tradisional Jepang yaitu 
perkelahian tangan kosong. 
Sumber ilmu ini berasal dari 
suatu aduan tenaga pada zaman 
kuno di Jepang. Bertahun-
tahun beliau membandingkan 
dengan teori-teori dan mencoba 
dengan praktek dan berusaha 
supaya dapat dilakukan sebagai 
penggembleng rohani dan jasmani 
serta latihan untuk menentukan 
menang atau kalah.

Di Indonesia sendiri 
perkembangan judo dimulai 
pada tahun 1949 oleh seorang 
Belanda J. Dick Schilder dengan 
perkumpulan Judo Jigoro 
Kano Kwai di Jakarta, Medan, 
Surabaya, Solo, dan Bandung. 
Pada tanggal 25 Desember 1955, 
berdiri organisasi PJSI, yaitu 
singkatan dari Persatuan Judo 
Seluruh Indonesia. Pada awalnya, 
perkembangan Judo di Indonesia 
banyak mendapat  hambatan. 
Mengingat   terjadi perselisihan 
antara PJSI dengan Pemimpin 
perkumpulan Jigoro Kano Kwai. 
yang pada akhirnya, mendirikan 
organisasi saingan yang diberi 
nama Persatuan Judo Indonesia 
Djakarta (PJID) yang dipelopori 
oleh Kepolisian RI dan Mahasiswa. 
Sehingga mengakibatkan dualisme 
induk organisasi Judo pada saat 
itu, yaitu PJSI dan PJID yang 
berlangsung hingga tahun 1960.

 Judo di Indonesia secara 
nasional dibuka dengan 
diikutsertakannya Judo dalam 
PON V di Bandung tahun 1961. 
Secara Internasional Judo 
Indonesia diikutkan dalam Ganefo 
I di Jakarta pada tahun 1963. 
Bahkan pada 2015 kemarin, 
Tim Judo Indonesia menjadi 
juara umum SEA Games 2015 
Singapura. Penantian selama 20 
tahun untuk menjadi juara umum 
judo akhirnya tercapai. Tentunya 
prestasi ini diraih dengan tidak 
mudah. Pembinaan merupakan 

hal yang sangat penting untuk 
membentuk atlet yang berkualitas, 
termasuk mempersiapkan 
generasi-generasi baru yang mau 
menyelami olahraga judo dengan 
terus mencari bibit-bibit baru.

Dojo Judo Bea Cukai 
Semarang Berperan Membina 
dan Mencari Bibit Baru

Seperti yang dilakukan oleh 
Pengurus Besar Judo di wilayah 
Jawa Tengah. Salah satu upaya 
untuk memenuhi jumlah atlet 
beladiri judo termasuk mencari 
bibit-bibit baru khususnya di 
wilayah Jawa Tengah. Persatuan 
Judo Seluruh Indonesia (PJSI) 
Jawa Tengah terus menggencarkan 
pembinaan olah raga bela diri 
Judo. Upaya tersebut salah 
satunya dengan mendirikan Dojo 
Judo-Dojo Judo baru. 

Seperti pada medio 
pertengahan Oktober 2015 lalu 
diresmikan Dojo Judo Bea Cukai 
Semarang. Do jo  ini dibuka secara 
resmi  oleh Ketua Umum PJSI 
Jawa Tengah, AS Sukawijaya dan 
Kepala Kantor Wilayah Bea dan 
Cukai Jateng dan DIY, Untung 
Basuki. Dihadiri oleh Sensei 
Tsuneo Sengoku (Dan 8 Judo) yang 
merupakan warga negara Jepang 
yang melakukan pembinaan 
di Sengoku International Judo 
Hall di Gianyar Bali. Disamping 
juga undangan dari pelatih Judo 
Kepolisian Daerah Jawa Tengah 
serta pelatih Judo TNI Angkatan 
Darat Kodam Diponegoro. Hadir 
pula para pelatih Judo serta 
sesepuh Judo Jawa Tengah, para 
praktisi Beladiri dari Lindu Aji 
Fighting Club dari Yayasan Lindu 
Aji dan para atlet Judo se Jawa 
Tengah. Hadir pula Ketua Do jo 
Judo , Bea Cukai Semarang,  Agus 
Nugraha dan wakilnya, Yulianto 
Chandra. 

Mengisi acara peresmian 
dipersembahkan demo bantingan 
terpilih oleh judoka Bea dan 
Cukai, kemudian demonstrasi 
jurus Ju No Kata oleh Sensei 

hobi dan komunitas



50 |  Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 1, Januari 2016

hobi dan komunitas

Cynthia T Oktaviani dan Sensei 
Lie Grace Nathalie. Termasuk 
demonstrasi Nage No Kata oleh 
Ernest dan Jonathan, serta  demo 
Goshin Jutsu Judo oleh Sensei 
Tsuneo Sengoku dan Sensei 
Dimas. 

“Dengan adanya Dojo ini  
diharapkan Bea dan Cukai 
Semarang  menggairahkan 
pembinaan atlet Jateng. Semakin 
banyak dojo semakin banyak 
wadah atlet untuk menempa 
kemampuan, sehingga menunjang 
prestasi judo Jateng di kancah 
nasional,” kata AS Sukawijaya. 

Sementara itu, Kepala kanwil 
DJBC Jateng-DIY, Untung Basuki 
menyatakan, saat ini pihaknya 

membutuhkan SDM yang memiliki 
kemampuan di atas rata-rata. 
Karena itu, dengan berolahraga, 
akan dapat meningkatkan kinerja 
pegawai. Mulai dari meningkatkan 
kedisiplinan dan kepercayaan diri. 
”Kami harap melalui dojo ini dapat 
meningkatkan kebersamaan dan 
jiwa korsa para pegawai.”

Dojo Bea dan Cukai Semarang 
sebenarnya sudah berjalan sejak 
dua tahun lalu, namun, lebih 
memprioritaskan para pegawai 
untuk berlatih di dojo tersebut. 
Dengan diresmikannya dojo 
tersebut akan terbuka untuk 
umum, masyarakat sekitar boleh 
berlatih.  “Niat awal membentuk 
dojo ini untuk membekali pegawai 

dengan kemampuan bela diri. 
Melumpuhkan dan mengunci 
lawan, tetapi tidak melukai 
sehingga akan menimbulkan 
kepercayaan diri pegawai saat 
menjalankan tugasnya.,” ujar 
Agus Nugraha yang juga Kasubsi 
Penyidikan dan Barang Hasil 
Penindakan, KPPBC Semarang.

”Banyak pelaku pelanggaran 
di bidang kepabeanan dan cukai 
melakukan perlawanan saat 
ditangkap. Makanya para pegawai 
bea dan cukai perlu dibekali 
kemampuan diri untuk bisa 
menindak tanpa harus melukai. 
Ke depan, dojo ini akan terbuka 
untuk umum,” ujar Agus lagi.

(Ariessuryantini, MPR)
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ATA Carnet, Segudang 
Kelonggaran Bagi Importir

S
etelah menunggu tiga 
jam sejak menyerahkan 
dokumen impor sementara 
kepada petugas Bea Cukai 

di Pelabuhan Tanjung Priok, 
Gunadi, sang pengusaha muda, itu 
kini sudah bisa membawa empat 
mobil ferarri dan dua lamborghini 
untuk sebuah promo balapan 
di Sirkuit Sentul Bogor. Proses 
impor menggunakan fasilitas 
ATA carnet itu berjalan mulus. 
Senyum simpul pun mengembang 
di bibirnya. “Mobil tiba dari India 
sesuai jadwal,” ujarnya sumringah. 
Matanya menatap tajam 
kendaraan mewah buatan Eropa 
berbanderol miliaran rupiah itu.

Gunadi melirik jam tangannya. Pukul dua siang. Beranjak 
ia dari tempat duduknya. Tak sampai sehari, dokumen  izin 
impor sementara kendaraan mewahnya telah selesai.

Memang, sejak diberlakukannya 
ATA carnet pada pertengahan 
2015, fasilitas ini diakui sangat 
membantu para importir. Sistem ini 
pun dinilai memberi keleluasaan 
gerak bagi dunia usaha. ATA carnet 
memang disetting sebagai salah 
satu fasilitas berupa instrumen 
kepabeanan untuk melakukan 
ekspor-impor sementara yang 
memungkinkan pergerakan barang 
lintas batas tanpa pengenaan bea 
masuk dan pajak.

Selama ini, barang-barang 
untuk pameran yang bersifat 
sementara juga tidak dikenai bea 
masuk. Begitu pula barang untuk 
keperluan hiburan seperti konser 

musik dan sirkus. Penerapan ATA 
carnet kemudian memungkinkan 
fasilitas tersebut dapat dipakai di 
banyak tempat di Indonesia. Hal 
itu tentu berdampak positif bagi 
pelaku bisnis pameran, hiburan, 
dan pariwisata seperti halnya 
Gunadi. 

Sejak Indonesia resmi 
bergabung dengan rantai jaminan 
internasional ATA carnet pada 
1 Oktober 2014 seiring dengan 
ratifikasi Konvensi Istanbul, 
pemerintah mengakseptasi annex 
tentang dokumen pemasukan 
sementara berupa barang pameran, 
peralatan profesional, barang 
dengan tujuan pendidikan/ilmu 
pengetahuan/produk budaya, 
barang pribadi/wisatawan, barang 
keperluan kemanusiaan, dan 
sarana transportasi.

Rupanya, ATA carnet yang juga 
dikenal sebagai “paspor barang” 
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merupakan salah satu terobosan 
dalam mendorong perdagangan 
lintas batas. Penyelenggara negara 
dalam hal ini Direktur Jenderal 
Bea dan Cukai atas nama Menteri 
Keuangan telah menunjuk Kamar 
Dagang dan Industri atau Kadin 
sebagai penerbit ATA carnet.

Sistem carnet merupakan 
sistem yang sudah banyak 
diterapkan oleh negara lain. 
Indonesia, sebagai salah satu 
negara anggota World Customs 
Organization atau WCO, 
tentunya ikut mengadopsi sistem 
yang berlaku berdasarkan 
Konvensi Istanbul ini. Namun 
karena harus melalui beberapa 
tahapan, penggunaan carnet di 
Indonesia sendiri belum dapat 
diimplementasikan secara 
langsung. Setelah melalui 
beberapa persiapan, kini 
Indonesia menyatakan siap untuk 
mengimplementasikan carnet. 

Kesiapan ini diawali dengan 
telah disahkannya Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 228/
PMK.04/2014 tentang impor 
sementara dengan menggunakan 
carnet atau ekspor yang 
dimaksudkan untuk diimpor 
kembali dalam jangka waktu 
tertentu dengan menggunakan 
carnet. Sifat carnet adalah berlaku 
internasional dan dijamin sistem 
penjaminan internasional. 

Admission Temporaire-

Temporary Admission (ATA) Carnet. 
Dokumen ini berfungsi sebagai 
pemberitahuan pabean untuk 
beberapa jenis barang seperti 
barang pameran atau pekan raya, 
barang profesional, barang tujuan 
pendidikan atau keilmuan, dan 
tujuan kemanusiaan. Sedangkan 
Carnet de Passages en Douane 
(CPD) Carnet merupakan dokumen 
yang digunakan untuk kegiatan 
ekspor dan impor kendaraan 
bermotor baik pribadi maupun 
komersil. ATA dan CPD carnet 
berlaku layaknya paspor sebagai 
pengganti dokumen nasional. 
Sistem ini dapat dijalankan apabila 
kedua negara asal dan tujuan telah 
mengimplementaskan sistem yang 
sama.

Di Indonesia sistem ini mulai 
berlaku sejak 17 Februari 2015. 
Sebelum diterapkannya sistem 
ini, Gunadi yang sudah 15 tahun 
berkutat di bidang ekspor-impor 
mengaku agak repot ketika 
menjalankan proses bisnisnya. 
Prosedur administrasi barang 
ekspor dan impor pabean ketika itu 
menurutnya tidak efisien dengan 
banyak prosedur. Dari sistem 
carnet ini ia merasa proses impor 
sementara dan ekspor dengan 
tujuan akan diimpor kembali 
menjadi lebih mudah dan cepat. 

Karena carnet berfungsi 
sepenuhnya sebagai dokumen 
dasar pemeriksaan pabean baik 

di negara asal maupun negara 
tujuan, hingga berfungsi sebagai 
dasar pencairan jaminan saat 
realisasi reimpor atau pun 
reekspor, Gunadi mengingatkan 
dokumen carnet tidak boleh hilang. 
“Carnet merupakan dokumen 
pemberitahuan pabean yang 
berfungsi sama dengan dokumen 
impor, ekspor, dan persetujuan 
impor sementara atau ekspor 
dengan tujuan akan diimpor 
kembali, maka carnet tidak boleh 
hilang. Ini mesti menjadi atensi,” 
ujarnya. 

Bagaimana Pengusaha 
Mendapatkan Fasilitas Ini?

Menurut Kepala Seksi Pabean 
Cukai I Kantor Pelayanan Utama 
Bea Cukai (KPU BC) Tanjung 
Priok, Maman Sulaeman, selain 
mempermudah pengguna jasa 
prosedur carnet juga mempermudah 
dirinya sebagai petugas pabean. 
Proses pengecekan barang hanya 
mengandalkan dokumen dan hanya 
check list saja. “Jika ada masalah 
data, revisi bisa dilakukan negara 
pengimpor,” ujarnya.

Maman mengungkapkan saat 
ini banyak pelaku bisnis yang 
menggunakan sistem ini. Tercatat 
di 2015 sebanyak 100 dokumen 
ATA carnet baik impor maupun 
ekspor telah diproses pihaknya. 
Maman juga memastikan jika 
lama pengurusan dokumen carnet 
di KPU BC Tanjung Priok tidak 
sampai memakan waktu satu hari.

Saat ini, ATA dan CPD carnet  
telah digunakan di lebih dari 70 
negara di dunia, misalnya Amerika, 
Kanada, Afrika Selatan, Australia, 
China, Taiwan, Hong Kong, 
india, Jepang, Korea, Malaysia, 
Singapura, dan Thailand. Melalui 
sistem ini yang dibutuhkan adalah 
National Issuing and Guaranteeing 
(NIGA) atau lembaga penerbit 
dan penjamin carnet dalam level 
nasional di masing-masing negara. 
Di Indonesia, Kadin ditunjuk 
sebagai NIGA ATA carnet dan 
Ikatan Motor Indonesia (IMI) 
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sebagai NIGA CPD carnet. 
Jadi, melalui sistem ini 

pemohon dapat datang ke 
NIGA negara asalnya untuk 
mendapatkan dokumen carnet. 
Untuk pengajuan ini akan ada 
jaminan yang perlu dibayarkan. 
Setelah mendapatkan carnet 
maka NIGA negara asal akan 
menghubungi Bea Cukai negara 
yang dituju. Ketika barang sudah 
mencapai negara yang dituju, maka 
pemohon bisa langsung datang ke 
Kantor Bea Cukai setempat dan 
menunjukkan dokumen carnet. 
Apabila sesuai maka barang bisa 
langsung diambil. Hal ini sangat 
berbeda dengan perijinan impor 
sementara sebelumnya yang perlu 
membuat surat lagi untuk mendata 
barang yang masuk. 

Menurut ketentuan, masa 
berlaku dokumen ATA carnet adalah 
satu tahun, sedangkan CPD carnet 
bisa diperpanjang satu tahun lagi. 
Jadi, selama periode tersebut maka 
barang impor sementara yang 
masuk tersebut harus diekspor atau 
dipulangkan kembali ke negara asal. 
Jika tidak, akan ada prosedur klaim 
pembayaran pabean yang bakal 
disampaikan Kepala Kantor Pabean 
kepada NIGA lokal/ nasional.

Dijelaskan Maman, sistem 
ini adalah sistem yang hanya 
berlaku untuk impor sementara 
jadi bea masuknya akan 
ditangguhkan hingga barang 
tersebut dikembalikan ke negara 
asalnya. Hanya saja, apabila 
barang tersebut tidak dikembalikan 
sesuai periode waktunya maka 
jaminan yang awalnya digunakan 
si pemohon di negara asal akan 
diperbincangkan lebih lanjut. 

Untuk barang impor yang tidak 
terdaftar dalam sistem carnet, 
akan tetap menggunakan dokumen 
impor sementara yang biasa. Bea 
Cukai tetap menjadi pengawas 
proses impor ekspor meksipun yang 
mengeluarkan izin sistem carnet 
adalah Kadin dan IMI. Namun 
demikian, demi kelancaran proses 
ini Maman memandang perlu 

komunikasi intensif antara pihak 
NIGA dengan Bea Cukai. Bahkan 
Maman mengusulkan pertukaran 
data ekspor-impor ATA carnet 
antara dua pihak ini harusnya 
sudah online.

Lalu, bagaimana syarat dan 
ketentuan bagi pengusaha agar 
mendapatkan fasilitas perdagangan 
tersebut? Seperti dilansir laman 
resmi Kadin, Komite Tetap 
Kepabeanan Kadin Indonesia 
Wirawan Sahli mengatakan, 
untuk mendapat fasilitas tersebut 
pengusaha pada awalnya harus 
mengisi formulir yang telah 
disiapkan oleh Kadin. Setelah 
itu, pengusaha membayar biaya 
administrasi sebesar Rp 1,5 juta 

bagi anggota Kadin dan Rp 2,5 juta 
bagi anggota non-Kadin.

Jaminan tersebut, menurut 
Sahli, wajib diserahkan oleh 
pengusaha. Jaminan dapat 
berbentuk uang tunai atau jasa 
perbankan yang berbentuk 
deposito atau berbentuk bukti 
jaminan bahwa pengusaha telah 
memberikan jaminan ke Kadin. 
Untuk menentukan jaminan, 
apabila kita mau membawa barang 
yang nanti dikirim ke luar negeri, 
jaminan itu diperhitungkan dari 
bea masuk. Misalnya pengusaha 
mengimpor televisi atau alat-alat 
lain itu dihitung bea masuknya 
berapa, jaminan itu sebesar tarif 
bea masuk di negara asal barang. 
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Jadi petugas harus mengetahui 
harga barang di negara asal mereka 
berapa, dan barang akan dikirimkan 
ke mana.

Jaminan dalam bentuk uang 
tunai, menurutnya, mempunyai 
proses yang lebih cepat bila 
dibandingkan proses jaminan 
lainnya. Proses jaminan tunai 
lebih cepat karena tidak perlu akta 
bank. Tiga hari selesai. Barang 
jaminan mempunyai jangka waktu 
maksimal selama 36 bulan. Jika 
nanti pengusaha yang melakukan 
ekspor dan impor sementara ini 
tidak kembali dalam jangka waktu 
tersebut, maka barang jaminan 
tidak akan dikembalikan. 

Persyaratan penerbitan  ATA 
carnet, antara lain disebutkan 
adalah salinan copy identitas 
diri pemegang carnet atau yang 
mewakili, surat kuasa pemegang 
carnet kepada yang mewakili, 
salinan copy kartu tanda 
keanggotaan Kadin, rencana 
perjalanan barang, surat undangan 
penyelenggaraan dari negara 
asal, dan menandatangani surat 
pernyataan yang bermaterai.

ATA carnet adalah semacam 

buku yang didalamnya terdapat 
lembaran-lembaran yaitu lembar 
depan dan belakang warna hijau, 
didalamnya lembar putih dengan 
bersambungan (continuation sheet). 
Lembaran-lembaran eksportasi 
warna kuning terdiri lembar 
tembusan dan lembar bukti 
eksportasi (exportation voucher). 
Dua lembaran formulir warna putih 
terdiri dari lembar importasi warna 
putih terdiri dari catatatan formulir 
importasi dan lembar dokumen 
pelindung importasi (Importation 
Voucher) ketika keluar dari kawasan 
pabean. 

Lembar formulir catatan tentang 
re-eksportasi terdiri dari formulir 
catatan tentang eksportasi dan 
voucher re-eksportasi sebagai 
bukti telah dilakukan eksportasi. 
Dua lembaran warna biru formulir 
untuk barang-barang transit terdiri 
dari dari lembar untuk bukti 
pemberitahuan transit dan voucher 
untuk transit. 

ATA carnet mempunyai 
nomer seri dan disahkan oleh 
penerbit dokumen tersebut 
seperti Kadin. Pada waktu 
memasukkan (mengimpor) 

barang lembar importasi 
dicatat dan diadministrasikan 
oleh bendaharawan Bea Cukai 
ditandatangani dan dicap dinas. 
Pada waktu mengeluarkan 
(reekspor) oleh bendaharawan Bea 
Cukai pelabuhan pengeluaran 
dicatat pada lembar eksportasi dan 
diadministrasikan, ditandatangai 
dan dicap dinas. 

Kemudian Lembar eksportasi 
disobek untuk diteruskan ke Kantor 
Bea Cukai pemasukan sebagai 
informasi bahwa barang yang 
diimpor dengan fasilitas impor 
sementara telah dikeluarkan dari 
daerah pabean Indonesia.

Berbagai Faedah ATA Carnet
Bagi pengusaha atau 

pelaku usaha, ATA carnet akan 
mempermudah dalam administrasi, 
karena mengurangi banyak 
dokumen tertulis, mengurangi 
konflik hukum, mengurangi  waktu 
dan biaya perizinan kepabeanan, 
serta mengurangi risiko. 
Sementara bagi pemerintah akan  
meningkatkan produktivitas, dan 
adanya jaminan pembayaran 
terhadap semua kewajiban pajak 
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dan kepabeanan. Intinya, ATA 
carnet menyederhanakan prosedur 
untuk pembebasan bea masuk, 
pajak, dan menghindari kerumitan 
dalam impor atau ekpor sementara 
barang, karena dijamin oleh rantai 
jaminan internasional. 

Setelah melalui proses panjang, 
kurang lebih empat tahun, 
akhirnya keinginan pemerintah 
dan Kadin Indonesia untuk 
mengeluarkan ATA carnet menjadi 
kenyataan. Pemerintah melalui 
Peraturan Presiden nomor 89 tahun 
2014 sudah melakukan aksesi 
pada Konvensi Istanbul tentang 
Temporary Admission of Goods atau 
ekspor-impor sementara dengan 
menggunakan ATA carnet.

Sebagai tindak lanjut proses 
aksesi tersebut, pemerintah 
dalam hal ini,  Menteri 
Keuangan sudah mengeluarkan 
Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) nomor 228/PMK.04/2014 
tentang Impor Sementara 
dengan Menggunakan Carnet 
atau Ekspor yang Dimaksudkan 
untuk Diimpor Kembali Dalam 
Jangka Waktu Tertentu Dengan 
Menggunakan Carnet. Kemudian 
Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai menerbitkan aturan 
pelaksanaannya dengan Peraturan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai 

nomor PER-09/BC/2015 tentang 
Tata Kerja Impor Sementara 
dengan Menggunakan Carnet 
atau Ekspor Sementara yang 
Dimaksudkan untuk Diimpor 
Kembali Dalam Jangka Waktu 
Tertentu dengan Menggunakan 
Carnet.

Selanjutnya PMK nomor 228  
ditindaklanjuti dengan PMK 
nomor 386/KMK.04/2015 tentang 
penunjukan Kadin Indonesia 
sebagai Lembaga Penerbit dan 
Penjamin Nasional yang akan 
mengeluarkan ATA carnet. Atas 
dasar peraturam-peraturan 
tersebut, Kadin Indonesia 
sudah menandatangani dan 
menyerahkan berbagai dokumen 
kepada International Chamber 
of Commerce dan World Customs 
Organization (ICC-WCO), yang 
pada intinya berisikan ketentuan-
ketentuan yang harus dipatuhi oleh 
Kadin Indonesia.

Dengan penyerahan berbagai 
dokumen tersebut, maka sejak 
tanggal 15 Mei 2015, ICC-WCO 
memberitahukan kepada 74 
negara anggota rantai jaminan 
internasional bahwa Kadin 
Indonesia dinyatakan sebagai 
Lembaga Penerbit dan Penjaminan 
Nasional yang ke-75. Dengan 
demikian Kadin Indonesia sudah 

menjadi anggota dari rantai 
jaminan internasional, dan dapat 
menerbitkan ATA Carnet sejak 
tanggal 15 Mei 2015.

Konvensi ATA di Istanbul Turki 
pada 30 Juli 1963 tersebut semula 
lebih banyak diimplementasikan 
negara-negara di Eropa Barat. 
Namun, penggunaannya kini 
menyebar hingga ke negara-
negara berkembang. Indonesia 
tercatat sebagai negara ke-85 yang 
bergabung dalam sistem tersebut, 
menyusul tiga negara Asean 
lainnya yang sudah lebih dahulu 
menerapkan sistem ini, yaitu 
Singapura, Malaysia, dan Thailand. 

Tentu, ada banyak harapan 
yang mengalir setelah Indonesia 
bergabung dalam sistem carnet. 
Sistem tersebut diharapkan dapat 
mendukung kelancaran arus impor 
dan ekspor barang sementara 
yang tercakup di dalamnya. 
Pada akhirnya, sistem tersebut 
juga dapat mendorong sejumlah 
industri yang terkait, antara lain 
pertunjukan, pariwisata, dan 
pameran. Bukan tidak mungkin, 
geliat sektor-sektor tersebut akan 
menopang pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. Terlebih saat ini kita 
dihadapkan pada era masyarakat 
ekonomi Asean. 

(supomo)
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SEI BATI, BANDARA PERINTIS 
DI KARIMUN

sejarah
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Pada suatu siang sengaja 
saya mengajak salah 
seorang anggota saya 
untuk menelusuri jejak 

sejarah Bea Cukai di Tanjung 
Balai Karimun. Awalnya 
kami berniat mengunjungi 
pendahulu Bea Cukai yang 
berkiprah membuka Tanjung 
Balai Karimun. Beliau ialah 
seorang pensiunan Bea Cukai 
yang rumahnya terletak di 
Sungai Raya,  hanya berjarak 
1 kilometer dari kantor kami, 
Kantor Wilayah DJBC Khusus 
Kepulauan Riau. Namun sayang, 
pensiunan yang hendak kami 
temui sedang tidak berada 
di rumah. Mungkin sedang 
ke kedai kopi sebagaimana 
lazimnya kebiasaan masyarakat 
Melayu dalam mengisi hari dan 
bersosialisasi.

Perjalanan pun akhirnya kami 
arahkan ke Lapangan Udara Sei 
Bati, yang saat ini telah melayani 
penerbangan ke Pekanbaru 
dengan operator Susi Air empat 
kali dalam seminggu, setelah 
hampir 10 tahun belum pernah 
lagi diterbangi pesawat regular. 
Tepat ketika kami mendekati 
bandara, nampak pesawat 
jenis baling-baling di hidung 
tengah bersiap terbang menuju 
Pekanbaru. Pesawat tersebut 
berangkat dari Bandara Sei Bati 
sekitar pukul 12.30 WIB dan 
akan mendarat di Bandara Syarif 
Kasim Pekanbaru sekitar pukul 
13.20 WIB.

Di sebelah kiri ruang 
kedatangan gedung bandara 
yang masih sangat sederhana, 
seperti bandara perintis lainnya, 
terdapat sebuah prasasti yang 
menyita perhatian kami. Prasasti 
dengan tinggi 60 cm dan tersemat 
lambang Bea dan Cukai di 
atasnya, bertuliskan “PERINTIS 
PEMBUATAN LAPANGAN 

TERBANG KARIMUN DRS. B. 
SOEBADHI”.

Keberadaan prasasti ini 
menguatkan pernyataan dan 
cerita yang sering saya dengar 
dari rekan-rekan Bea Cukai 
terkait bandara yang sebelumnya 
merupakan properti Bea Cukai. 
Status terkini bandara yang 
dikenal dengan nama Sei Bati ini, 
kabarnya telah diserahterimakan 
kepada Pemerintah Kabupaten 
Karimun untuk dikelola sebagai 
bandara komersial. Ternyata 
cerita akan keberadaan bandara 
dan beberapa pesawat terbang 
milik Bea dan Cukai yang dulu 
bernama Djawatan Bea dan 
Tjukai, bukan isapan jempol 
belaka.

Drs. B . Soebadhi, nama yang 
tertera di parasasti tersebut, 
adalah Bambang Soebadhi, 
Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Tanjung Balai Karimun 
sekitar tahun 1984, yang juga 
pernah menjabat Direktur 
Pemberantasan Penyelundupan 
di tahun 1987. Beliau adalah 
alumni TRIP atau Tentara 

Pelajar, yang masuk ke Djawatan 
Bea dan Tjukai. Nama beliau 
sebagaimana dirilis laman 
resmi Tentara Pelajar (www.
tentarapelajarsacsa.or.id) 
berstatus Anggota Biasa Utama.

Keberadaan bandar udara 
menjadi hal penting bagi 
terbukanya peluang investasi 
dan kemajuan suatu daerah, 
termasuk di Tanjung Balai 
Karimun atau yang saat ini 
lebih dikenal dengan Karimun. 
Pulau kecil dengan jarak tempuh 
satu setengah jam perjalanan 
laut dari Pulau Batam ini dapat 
dengan mudah terisolir pada 
waktu berhembusnya angin utara 
yang menimbulkan gelombang 
laut dan bisa menghambat 
mobilitas. Kondisi seperti ini 
nampaknya sudah dapat terbaca 
oleh para pendahulu Bea Cukai 
yang kemudian berinisiatif 
merintis pembukaan bandar 
udara. Ditambah kepentingan 
pengawasan yang saat itu perlu 
dukungan armada udara. 

Saat ini bandara Sei 
Bati masih dalam proses 
pemanjangan landas pacu untuk 
bisa didarati pesawat komersial 
yang lebih representatif seperti 
ATR 72 untuk melayani rute 
pendek lainnya seperti ke Dabo 
Singkep, Tanjung Pinang, dan 
Natuna.

Saya berharap Pemerintah 
Kabupaten Karimun tidak 
melupakan jasa perintis 
dibuatnya bandara ini, Drs. 
Bambang Soebadhi, untuk 
dijadikan nama bandara. Sejalan 
dengan itu, saya sebagai pegawai 
Bea Cukai turut bangga dan bisa 
melihat sejarah di kemudian 
hari bahwa peletak dasar 
dibangunnya bandara ini adalah 
salah seorang pegawai Bea 
Cukai.

(Slamet Sukanto)
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Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran 
dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

peraturan
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P
ada 13 Februari 2015, 
Direktur Jenderal 
(Dirjen) Bea dan 
Cukai menetapkankan 

peraturan tentang tata cara 
penimbunan, pemasukan, 
pengeluaran dan pengangkutan 
Barang Kena Cukai (BKC) Nomor 
PER-2/BC/2015. Peraturan 
tersebut merupakan tindak lanjut 
dari ketentuan pasal 15 Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
226/PMK.04/2014 dan mencabut 
peraturan Dirjen sebelumnya yaitu 
PER-54/BC/2011 sebagaimana 
dirubah dengan PER-45/BC/2012.

Garis besar peraturan Dirjen 
tersebut adalah mengatur tentang 
kewajiban pengusaha pabrik dalam 
memberitahukan pergerakan BKC 
dari pabrik, tempat penyimpanan 
dan tempat lainnya, serta 
kewajiban pencatatan sebagaimana 
diatur dalam pembukuan di bidang 
cukai.

BKC yang belum dilunasi 
cukainya dapat ditimbun di Tempat 
Penimbunan Sementara (TPS) 
atau Tempat Penimbunan Berikat 
(TPB). BKC yang belum dilunasi 
cukainya yang digunakan sebagai 
bahan baku atau bahan penolong 
dalam pembuatan barang hasil 
akhir yang merupakan BKC juga 
dapat ditimbun di pabrik. 

Pengusaha pabrik yang 
menimbun BKC yang belum 
dilunasi cukainya, wajib 
membuat pencatatan pemasukan, 
penimbunan dan pemakaian 
BKC sesuai dengan ketentuan 
pembukuan di bidang cukai, 
sedangkan pengusaha pabrik 
yang tidak dikukuhkan sebagai 
pengusaha kena pajak melakukan 
pencatatan dengan CSCK-7. 
Menempatkan secara terpisah 
antara bahan baku/ penolong dan 
membuat laporan penggunaan/ 
persediaan barangnya kepada 

kepala kantor bea cukai yang 
mengawasi pabrik dan tembusan 
Dirjen Bea dan Cukai dengan 
menggunakan dokumen LACK-1. 

Pemasukan dan Pengeluaran 
BKC ke dan dari pabrik atau 
tempat penyimpanan wajib 
diberitahukan oleh pengusaha 
pabrik atau tempat penyimpanan 
kepada kepala kantor bea cukai 
yang mengawasi dengan dokumen 
CK-5. Sedangkan pengeluaran 
BKC asal impor dari kawasan 
pabean pelabuhan pemasukan 
dilampirkan CK-5 dari kantor 
yang mengawasi pabrik, tempat 
penyimpanan atau importir, kecuali 
untuk BKC berupa hasil tembakau 
yang sudah dilunasi cukainya. 

Bea cukai dapat melakukan 

pengawasan langsung atas 
pemasukan dan pengeluaran BKC 
berupa etil alkohol, minuman 
mengandung etil alkohol dengan 
kadar berapa pun dan hasil 
tembakau dari atau ke pabrik 
atau tempat penyimpanan. Hasil 
pengawasan bea cukai akan 
dijadikan dasar pembukuan pada 
buku rekening BKC.

Disamping pemasukan dan 
pengeluaran BKC, ada beberapa 
pengangkutan BKC yang juga 
wajib dilindungi dengan CK-5. 
Untuk lebih jelasnya silahkan 
Anda unduh peraturan Dirjen 
tersebut di Direktori Peraturan 
www.peraturan.beacukai.go.id. 

(Subdit Peraturan dan 
Bantuan Hukum, Dit. PPKC)

CSCK-7 adalah catatan sediaan BKC sebagai bahan baku atau bahan 
penolong produksi BKC lainnya.

LACK-1 adalah laporan penggunaan/ persediaan BKC dengan 
fasilitas tidak dipungut cukai;

CK-5 adalah dokumen pemberitahuan mutasi BKC;
Tempat penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/ atau lapangan 
yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk 
menyimpan BKC berupa etil alkohol yang masih terutang cukai 
dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di 
pelabuhan laut, bandar udara, atau di tempat lain yang ditetapkan 
untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya di bawah pengawasan Bea 
Cukai.

TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang 
disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang 
sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi 
persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang 
dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea 
masuk.

Catatan:

http://goo.gl/Ma9h4V
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Toko Bebas Bea, Fatsun 
Internasional,dan Manfaat 

yang Diperoleh

T
oko Bebas Bea 
merupakan jenis 
fasilitas kepabeanan 
dan perpajakan yang 

lazim digunakan di dunia 
internasional yang berazaskan 
domisili. Menurut Syaiful Anwar 
(2014), fasilitas Toko Bebas Bea 
diberikan dengan alasan bahwa 
subjek yang diperbolehkan 
membeli barang di Toko Bebas Bea 
bukan subjek pajak Indonesia dan 

menurut sopan santun atau fatsun 
internasional tidak etis memungut 
pajak atas warga negara asing 
yang bukan menjadi subjek dan 
objek pajak Indonesia. Oleh sebab 
itu fasilitas ini berlaku juga pada 
warga negara Indonesia di negara 
lain berdasarkan azas timbal-balik 
(reciprocity).

Era globalisasi yang membuat 
batas antar negara semakin 
menghilang, dan juga semakin 

meningkatkan lalu lintas orang 
dan barang. Hal ini mempengaruhi 
jumlah warga negara asing yang 
berdomisili di Indonesia dan 
menggunakan Toko Bebas Bea. 
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang 
dimulai pada 2016 juga menjadi 
salah satu penggerak tumbuhnya 
Toko Bebas Bea di Indonesia pada 
beberapa tahun ini.

Fasilitas Toko Bebas Bea 
selain merupakan internasional 
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fatsun juga dapat memberikan 
benefit lain, seperti peningkatan 
pendapatan negara dari sisi 
pajak penghasilan (PPh Badan), 
penggerakan sektor ekonomi 
melalui peningkatan konsumsi 
dalam negeri, dan penyerapan 
tenaga kerja. Atas alasan tersebut, 
pemerintah berkomitmen menjaga 
tidak hanya hubungan timbal-
balik, tetapi juga iklim investasi 
nasional dan internasional yang 
kondusif sehingga investor 
terangsang untuk masuk ke pasar 
Indonesia.

Toko Bebas Bea di Indonesia

Toko Bebas Bea merupakan 
tempat penimbunan berikat yang 
digunakan untuk menimbun 
barang asal impor atau barang 
asal daerah pabean untuk 
dijual kepada orang tertentu. 
Tertentu karena orang yang 
berhak membeli ditentukan oleh 
peraturan, serta lokasinya pun 
ditentukan oleh peraturan yang 
berlaku.

Dasar hukum pemberian 
fasilitas Toko Bebas Bea 
berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 tahun 2009 
tentang Tempat Penimbunan 
Berikat dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 37/PMK.04/2013 
tentang Toko Bebas Bea serta 
Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor PER-19/BC/2013 
tentang Toko Bebas Bea.

Fasilitas Toko Bebas Bea ini 
diberikan kepada badan hukum 
yang berkedudukan di Indonesia 
yang bergerak dibidang usaha 
perdagangan baik yang berstatus 
Penanaman Modal Asing (PMA), 
Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN), maupun Non PMA/
PMDN.

Lokasi Toko Bebas Bea berada 
di terminal keberangkatan bandar 
udara internasional di Kawasan 
Pabean, terminal keberangkatan 

internasional di pelabuhan 
utama di Kawasan Pabean,  
tempat transit pada terminal 
keberangkatan bandar udara 
internasional yang merupakan 
tempat khusus bagi penumpang 
transit tujuan luar negeri di 
Kawasan Pabean, tempat transit 
pada terminal keberangkatan 
pelabuhan utama yang merupakan 
tempat khusus bagi penumpang 
transit tujuan luar negeri di 
Kawasan Pabean atau di dalam 
kota.

Barang yang dijual pada 
umumnya untuk dipakai/konsumsi 
dan ditujukan kepada orang 
tertentu yang berhak membeli, 
diantaranya:
1. Untuk Toko Bebas Bea yang 

berlokasi di bandar udara 
internasional dan pelabuhan 
utama:
a. orang yang bepergian ke 

luar negeri; atau
b. penumpang yang sedang 

transit di Kawasan Pabean 
dengan tujuan ke luar 
negeri.

2. Untuk Toko Bebas Bea yang 
berlokasi di dalam kota:
a. anggota korps diplomatik 

yang bertugas di Indonesia 
beserta keluarganya yang 
berdomisili di Indonesia 
berikut lembaga diplomatik;

b. pejabat/tenaga ahli yang 
bekerja pada badan 
internasional di Indonesia 
yang memperoleh kekebalan 
diplomatik beserta 
keluarganya; dan

c. turis asing yang akan 
keluar dari daerah pabean.

Perlakuan Kepabeanan 
dan Perpajakan

Barang yang dimasukan ke 
Toko Bebas Bea diberikan fasilitas 
kepabeanan dan perpajakan 
berupa penangguhan bea masuk, 
pembebasan cukai, dan/atau tidak 
dipungut Pajak Dalam Rangka 
Impor (PDRI) atas pemasukan 

barang impor ke Toko Bebas Bea 
yang berasal dari luar daerah 
pabean, gudang berikat, atau 
Toko Bebas Bea lainnya. Untuk 
barang yang berasal dari tempat 
lain dalam Daerah Pabean, dan/
atau Toko Bebas Bea lainnya yang 
barangnya berasal dari tempat lain 
dalam Daerah Pabean diberikan 
pembebasan cukai dan/atau tidak 
dipungut Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) atau Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPnBM). 
Barang-barang tersebut tentunya 
bukan barang yang dikonsumsi 
Toko Bebas Bea bersangkutan.

Untuk barang impor yang 
berasal dari kawasan bebas 
dan dimasukan ke Toko Bebas 
Bea, diberikan penangguhan 
bea masuk, pembebasna cukai, 
dan/atau tidak dipungut PDRI. 
Sedangkan barang yang berasal 
dari Kawasan Bebas yang 
barangnya berasal dari tempat lain 
dalam Daerah Pabean, diberikan 
pembebasan cukai dan/atau tidak 
dipungut Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) atau Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPnBM).

Tata Cara Pembelian 
Barang

Pembelian barang yang 
dilakukan di Toko Bebas Bea 
yang berlokasi di bandar udara 
internasional dan pelabuhan 
utama, dilakukan dengan 
menunjukkan paspor dan tanda 
bukti penumpang (boarding pass). 
Sedangkan pembelian barang 
yang dilakukan di Toko Bebas 
Bea yang berlokasi di dalam kota, 
yang dilakukan oleh anggota 
korps diplomatik dan pejabat/
tenaga ahli yang bekerja pada 
badan internasional di Indonesia, 
dilakukan dengan menunjukkan 
kartu kendali yang diterbitkan 
oleh bea cukai berdasarkan 
rekomendasi dari Kementerian 
Luar Negeri.
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Sedangkan pembelian 
barang oleh turis asing yang 
akan berangkat ke luar Daerah 
Pabean, yang dilakukan di Toko 
Bebas Bea yang berlokasi di 
dalam kota, penyerahan barang 
harus dilakukan di Toko Bebas 
Bea yang berlokasi di terminal 
keberangkatan internasional 
bandar udara internasional di 
Kawasan Pabean, atau terminal 
keberangkatan internasional di 
pelabuhan utama di Kawasan 
Pabean, yang memiliki nama 
perusahaan yang sama dengan 
Toko Bebas Bea yang berlokasi 
di dalam kota tempat pembelian 
barang.

Tata Cara Memperoleh 
Kartu Kendali

Untuk mendapatkan kartu 
kendali, anggota korps diplomatik 
atau pejabat/tenaga ahli yang 
bekerja pada badan internasional 
di Indonesia harus mengajukan 
permohonan tertulis kepada 
Direktur Jenderal dengan 
melampirkan dokumen fotocopy 
paspor, pas foto orang yang 
bersangkutan dan 
 rekomendasi dari instansi 
teknis terkait yang paling sedikit 
memuat:
1. nama, kebangsaan, dan jabatan 

orang yang bersangkutan;
2. nama dan kebangsaan dari 

suami atau istri dari orang 
yang bersangkutan;

3. nama instansi atau lembaga 
tempat kerja orang yang 
bersangkutan;

4. masa tugas; dan
5. batasan jumlah barang yang 

dapat dibeli di Toko Bebas Bea.
Direktur Jenderal akan 

memberikan persetujuan atau 
penolakan atas permohonan 
penerbitan kartu kendali dalam 
jangka waktu paling lama 10 hari 
kerja sejak permohonan diterima 
secara lengkap. Kartu kendali 
tersebut berlaku untuk jangka 
waktu paling lama 1  tahun. 

Luas Lokasi Toko Bebas Bea

Tidak ada batasan luas 
lokasi serta persyaratan fisik 
bangunan untuk Toko Bebas Bea, 
sepanjang lokasi tersebut dapat 
menimbun barang yang tercantum 
dalam izin Toko Bebas Bea yang 
bersangkutan. 

Setiap Toko Bebas Bea harus 
memiliki ruang penimbunan 
dan ruang penjualan. Untuk 
Toko Bebas Bea yang berlokasi 
di Bandar udara internasional 
dan pelabuhan utama, Ruang 
Penimbunan dapat berada 
tidak satu lokasi dengan Ruang 
Penjualan, sedangkan untuk Toko 
Bebas Bea yang berlokasi di dalam 
kota, Ruang Penimbunan dan 
Ruang Penjualan harus berada 
dalam satu lokasi Toko Bebas Bea. 

Pemberian Izin 
Toko Bebas Bea

Untuk mendapatkan penetapan 
tempat sebagai Toko Bebas Bea, dan 
pemberian Izin sebagai Pengusaha 
Toko Bebas Bea, perusahaan dapat 
mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada Direktur Jenderal 
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan 
melalui Kepala Kantor Pabean 
yang mengawasi lokasi yang akan 
dimohonkan sebagai Toko Bebas 
Bea, yang ditandatangani oleh 
pimpinan perusahaan dengan 
melampirkan kelengkapan 
dokumen dalam bentuk hardcopy 
dan softcopy dalam Media 
Penyimpan Data Elektronik berupa:
1. fotocopy akta pendirian badan 

usaha berikut perubahannya 
dalam hal telah ada 
perubahan;

2. fotocopy pengesahan akta 
pendirian badan usaha berikut 
perubahannya dalam hal telah 
ada perubahan oleh pejabat 
yang berwenang;

3. fotocopy Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP);

4. fotocopy Surat Izin Tempat 
Usaha atau surat keterangan 

sejenis yang dikeluarkan oleh 
lembaga berwenang;

5. fotocopy Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP), pengukuhan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak 
dan telah menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan tahun 
pajak terakhir bagi yang 
sudah wajib menyampaikan 
Surat Pemberitahunan 
Tahunan;

6. fotocopy identitas diri 
penanggung jawab badan 
usaha berupa Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Kartu Izin 
Tinggal Terbatas (KITAS), 
atau Kartu Izin Tinggal Tetap 
(KITAP);

7. fotocopy Angka Pengenal 
Impor (API);

8. fotocopy Nomor Identitas 
Kepabeanan (NIK);

9. fotokopi bukti kepemilikan 
atau penguasaan suatu 
kawasan, tempat, atau 
bangunan yang mempunyai 
batas-batas yang jelas, 
termasuk didalamnya 
perjanjian sewa menyewa 
apabila tempat yang 
bersangkutan merupakan 
tempat yang disewa dari pihak 
lain, dengan jangka waktu 
sewa: (a). paling sedikit 1 
tahun terhitung sejak tanggal 
permohonan diterima secara 
lengkap untuk Toko Bebas Bea 
yang berlokasi di Kawasan 
Pabean; (b) paling sedikit 3 
tahun terhitung sejak tanggal 
permohonan diterima secara 
lengkap untuk Toko Bebas Bea 
yang berlokasi di dalam kota;

10. dokumen lingkungan hidup;
11. dokumen yang 

menggambarkan pemaparan 
mengenai pendayagunaan 
teknologi informasi 
pengelolaan pemasukan 
dan pengeluaran barang ke 
dan dari perusahaan yang 
bersangkutan (IT Inventory);

12. daftar jenis barang yang akan 
ditimbun;
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13. fotocopy Nomor Pokok 
Pengusaha Barang Kena 
Cukai (NPPBKC) dalam 
hal Toko Bebas Bea akan 
menimbun barang kena cukai;

14. peta lokasi/tempat yang 
akan dijadikan Toko Bebas 
Bea dan rencana tata letak/
denah bangunan dalam lokasi 
tersebut;

15. fotocopy Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) atau surat 
keterangan lainnya yang 
menyatakan bahwa pemohon 
berhak menempati lokasi yang 
dimohonkan; dan

16. daftar isian kelengkapan 
sesuai contoh format 
sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran III Peraturan 
Direktur Jenderal Nomor 
PER-19/BC/2013;

Kepala Kantor Pabean 
kemudian melakukan penelitian 
terhadap permohonan perusahaan 
dan meneruskan softcopy 
permohonan dan kelengkapan 
dokumennya kepada Direktur 
Jenderal dalam jangka waktu 
paling lama 15 hari kerja sejak 
permohonan diterima secara 
lengkap dengan disertai softcopy:

berita acara pemeriksaan 
lokasi sesuai format sebagaimana 
telah ditetapkan dalam Lampiran 
IV Peraturan Direktur Jenderal 
Nomor PER-19/BC/2013;

peta lokasi/tempat yang 
akan dijadikan Toko Bebas Bea 
dan rencana tata letak/denah 
bangunan yang ditandasahkan 
Kepala Kantor Pabean atau 
pejabat yang ditunjuk; dan

rekomendasi dari Kepala 
Kantor Pabean.

Direktur Jenderal Bea dan 
Cukai u.b. Direktur Fasilitas 
Kepabeanan atas nama Menteri 
Keuangan akan memberikan 
persetujuan atau penolakan dalam 
jangka waktu paling lama 10 hari 
kerja sejak permohonan diterima 
secara lengkap. 

Apabila permohonan disetujui, 
Direktur Fasilitas Kepabeanan 

atas nama Menteri Keuangan 
menerbitkan Keputusan Menteri 
Keuangan tentang Penetapan 
tempat sebagai Toko Bebas Bea 
Dan Pemberian Izin sebagai 
Pengusaha Toko Bebas Bea. 
Sedangkan apabila permohonan 
ditolak, Direktur Jenderal 
menyampaikan surat penolakan 
dengan menyebutkan alasannya. 

Perpanjangan Izin Toko 
Bebas Bea

Untuk dapat diberikan 
perpanjangan penetapan tempat 
sebagai Toko Bebas Bea dan izin 
Pengusaha TOKO BEBAS BEA, 
Pengusaha TOKO BEBAS BEA 
harus mengajukan permohonan 
perpanjangan penetapan tempat 
sebagai Toko Bebas Bea dan izin 
Pengusaha Toko Bebas Bea kepada 
Menteri c.q. Direktur Jenderal 
melalui Kepala Kantor Pabean 
setempat sebelum jangka waktu 
penetapan dan/atau izin Toko 
Bebas Bea tersebut berakhir. 

Pengusaha Toko Bebas Bea 
dapat mengajukan permohonan 
perpanjangan izin Toko Bebas Bea, 
sesuai contoh format sebagaimana 
diatur dalam Lampiran VII PER-
19/BC/2013, dengan melampirkan 
kelengkapan dokumen dalam 

bentuk hardcopy dan softcopy 
menggunakan media penyimpan 
data elektronik berupa Keputusan 
penetapan sebagai Toko Bebas Bea 
dan izin Pengusaha Toko Bebas Bea 
dan dokumen lainnya sebagaimana 
pada saat mengajukan permohonan 
izin pendirian. 

Atas permohonan pendirian/
pemberian izin Toko Bebas Bea 
dan/atau perpanjangan izin Toko 
Bebas Bea yang diajukan, Direktur 
Jenderal Bea dan Cukai u.b. 
Direktur Fasilitas Kepabeanan 
atas nama Menteri Keuangan 
memberikan persetujuan atau 
penolakan dalam jangka waktu 
paling lama 10 hari kerja sejak 
permohonan diterima secara 
lengkap. 

Apabila permohonan disetujui, 
Direktur Jenderal atas nama 
Menteri Keuangan menerbitkan 
Keputusan penetapan tempat 
sebagai Toko Bebas Bea dan 
izin Pengusaha Toko Bebas Bea/
perpanjangan penetapan tempat 
sebagai Toko Bebas Bea dan 
izin Pengusaha Toko Bebas Bea.  
Sedangkan apabila permohonan 
ditolak, Direktur Jenderal 
menyampaikan surat penolakan 
dengan menyebutkan alasannya. 

(MPR, Yella, Sumber Dit. 
Fasilitas Kepabeanan)
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Dwelling time. By coordinating  between DGCE and other related parties in the port, finally, dwelling time can be reduced according to government policy, 
which is 4.7 days

The Work of Directorate 
General of Customs and 

Excise in Service Field 2015
It could not be denied that 2015 that has just been passed was a year filled with struggle 

and challenge. At a time of slowing of world economic growth caused domestic economy went 
along be rattled by the exchange rate against the dollar was getting weaker and weaker 

so that export-import trading activities was getting down. The effect of this condition was 
people's purchasing power was increasingly down even the national economic growth 

decreased  from 5.05 percent in 2014 to 4.7 percent in 2015. 
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Directorate General of 
Customs and Excise 
as the government 
agency that handles 

trading activities such as export 
or import, facilitates world trade, 
conducts surveillance to protect 
domestic products and creates a 
conducive business competition 
also has experienced various kind of 
challenges. DGCE has been required 
to be imposed targets can be met 
while providing the best solution 
that the domestic industry could 
continue to run.

A lot of effort and  innovation 
created by Directorate of Customs 
and Excise in 2015  to meet all 
demands of entrepreneurs both 
home and abroad in the form of 
modernization of service that 
their industry could continue to 
compete with other world product. 
Meanwhile, the government 
demanded service process could be 
fast and efficient as well as became 
the main thing targeted by DGCE 
that had to coordinate with related 
agencies in order to take what has 
been assigned could be resolved 
properly.

Many things had been run so 
that 2015 could be passed  with 
the achievement of maximum 
performance, starting from the 
modernization of service field, 
enhancement of surveillance up to 
optimization of revenue that targets 
load decided could be achieved 
well. These efforts finally paid the 
maximum result, even DGCE was 
able to realize its targets were up 
92.5 percent.

For the field of industrial and 
trade facilitation, in 2015 DGCE 
has made a new concept which is a 
supporting policy for the economic 
policy package national program. 
The new concept is the development 
of Bonded Logistics Center (PLB). 
PLB is a dump bonded devoted to 
storing goods from outside customs 
territory or elsewhere in customs 
territory to getting tax facilities and 
flexibility. According to Director 
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General of Customs and Excise, 
Heru Pambudi, the purpose of 
establishing PLB is to maintain 
the availability of industrial raw 
materials quickly and cheaply, to 
help to decrease dwelling time in 
port, and to make Indonesia as 
a regional distribution center in 
southeast ASIA.

“Until now there are nine 
companies that have been signed 
up to build Bounded Logistic 
Center (PLB) in industrial center 
areas  in order to store needed 
commodities by the domestic 
industry. The ninth PLB are cotton 
in Cikarang, spear part automotive 
in Karawang, oil and gas equipment 
in Balikpapan, the chemical in 
Cikarang, agricultural products, and 
heavy equipment in Marunda, and 
raw materials for SME in Bali, “said 
Director General.

Other concepts are run 
by customs like conducting 
simplification of licensing in the 
form of exemption from import duty,  
for the development and expansion 
of industry,  for investors making 
an investment in Indonesia. This 
concept is cooperation between 
DGCE and Investment Coordinating 
Board (BKPM). In this concept, 
DGCE integrates registration 
activities into one-stop service 
unit (service 3 hours) at the BKPM. 
Meanwhile, in order to facilitate 
profile verification and ensure 
investor credibility, BKPM may 

recommend to directly get import 
service or green line. The purpose 
of the policy concept is to support 
domestic industrial development.

Another important concept 
that has been developed by 
DGCE was a license application 
implementation policy, online 
IT Inventory, and online CCTV 
to support policy direction of the 
management of bonded  zone  
independently. With this, a policy is 
intended to encourage the smooth 
of supply chain and customs service 
assurance, so that this tax facility can 
attract investors into the country.

Then what about the 
government’s policy which requires 
Customs to suppress dwelling time 
which is quite high when compared 
to the other countries? Through 
various policies and hard work done 
by DGCE in 2015, finally, we have 
been able to reduce the number of 
dwelling time even exceeded the 
number set by the government. 
The policy pursued by DGCE was 
the first, accelerated customs 
clearance process service at the end 
of December 2015 only by 0.43 days 
while the specified target was 0.5 
days. With this achievement, logistic 
costs incurred be getting down, even 
at the December 2015 the number 
of dwelling time was able to achieve 
the target set by the president, which 
was during the 4.7 days. 

The success of  DGCE to reduce 
the number of dwelling time is 

Contact Center. Throughout 2015, as much as 30.684 telephones and  8274 electronic mails has been 
served by contact center bravo Bea Cukai 1500225
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MITA facilities to 123 importers, 
or 18.8 percent of the total import 
volume that has received priority 
line or green line and did not get 
customs inspection at the port. 

Still related to the import-export 
activities, in order to increase the 
number of foreign tourists who 
come to Indonesia, DGCE has given 
some support facilities in the form 
of implementation of ATA / CDP 
Carnet system. With this system, 
foreign tourists can carry goods, 
such as vehicles, professionals 
equipment, experts, science/lecturer 
or for an exhibition, including 
temporary import facility with a 
single document or the movement of 
foreign yachts and cruise ships.

To support those, it is 
certainly not going well if it is not 
supported by the modernization 
of organization that is in the body 
of  customs itself. Indeed, since a 
long time ago, customs has been 
reorganized and modernize its 
organization, this wss no other to 
streamline services and maximize its 
surveillance.

However, specifically in 2015 
besides DGCE modernized its 
organization, as well as reorganized 
both vertically and horizontally. 
The addition of a new service 
office and raised some types of 
service office aimed to improve 
service performance and maximize 
surveillance. Due to the organization 
modernization is strategic and meet 
efficiency demand and effectiveness 
of implementation organization of 
task and function, that DGCE could 
become a better institution.

As well as building modern 
offices in the center of dynamic 
economic growth, no other 
intended to adjust customs and 
excise business process and close 
service to a community and to 
welcome the implementation of 
ASEAN Economic Community 
(AEC). The new modern offices 
which have been built are, Customs 
Service Office (KPPBC) of Cikarang, 
Semarang, Kualanamu, Denpasar, 

and improve the type of  Customs 
Service Office (KPPBC) of  Soekarno-
Hatta into Prime Customs Office 
(KPU), which all are intended 
to support the manufacturing 
and tourism industry facilitation 
program.

Meanwhile, to support customs 
service program formed by 
KPPBC Sidoarjo, to support the 
export services formed by KPPBC 
Sumbawa, and to support border 
control program formed by KPPBC 
Atambua and KPPBC Tarakan.

Another program that is no less 
important in modernizing customs 
organization in 2015 that it has been 
also established contact center (CC) 
which is intended for the user and 
the community services to facilitate 
communication between DGCE and 
community interactively. According 
to Director General, contact 
center bravo Bea Cukai 1500225 
is an effort to provide a better 
public service and professionally 
managed with creating service 
providing information and receiving 
suggestions or complaints from the 
public. “Throughout 2015, the CC 
has been serving and answering 
30. 684 phones and 8274 electronic 
mails, which contained their full 
complaints, constraints, and inputs 
that submitted to be immediately 
followed by DGCE,” said Director 
General.

With what has been created and 
run by DGCE in 2015, it is not as easy 
as and as beautiful as that have been 
imagined. However, amid the global 
economic slowdown currently,  
service innovation  is certainly highly 
anticipated so that the business can 
continue to exist and be able to face 
increasing competition, and this has 
been proven by DGCE with creating 
some programs that can ultimately 
help entrepreneurs to be able to 
continue producing so that domestic 
economy can be run well to face the 
challenges of world economy. 

(Supriyadi W, Andy-
Translator by Jiwo Narendro P. 

dan Zulfaturrahmi)
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not easy because dwelling time 
associated with a variety of other 
government agencies that require 
coordination and strong will of all 
parties to change. Then whether 
DGCE has felt pretty with the 
success of it?

Improvement performance 
certainly does not know satisfied, 
the more improved, the more things 
that must be addressed, therefore, 
DGCE understands, in the middle 
of weakening economic condition, 
it needed a breakthrough that the 
improving of performance can be 
achieved. Other breakthroughs that 
have been run by DGCE in 2015 like 
the implementation of electronic 
payment system through the State 
Revenue Module (MPN) G-2. With 
this system, payment can be made 
24 hours every day and does not 
depend on the operating hours of 
bank or post office anymore.

Besides, there has been also 
implemented Electronic Data 
Capture (EDC) to facilitate the 
taxation of goods from overseas 
passengers, or any other payment 
transactions that are on the spot 
that aimed to encourage the 
smooth flow of goods services. 
Even DGCE has also certified  
Authorized Economic Operator 
(AEO) recognized as a credible 
and competitive company and 
met the standard of international 
trade by export destination 
countries. The companies that got 
AEO certificate were PT Toyota 
Motor Manufacturing, PT Unilever 
Indonesia, PT Nestle Indonesia, PT 
LG Electronics Indonesia, and PT 
Indah Kiat Pulp & Paper. 

Other breakthroughs have also 
been carried out in 2015  was the 
expansion and acceleration of 
import services of MITA priority line 
with the principle locomotive facility 
(special services to MITA importers 
trading partners) and the principle 
of member got member (priority 
to be designated as MITA of  MITA 
trading partners). With this concept, 
until now customs has provided 
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Specifically in 2015 where the 
condition of world economy 
was running very slow 
and export-import trade 

transaction was much more getting 
down compared to previous years, 
it could not make customs duty 
become lighter, precisely with the 
slack of import-export trade, many 
parties who were not responsible 
and wanted to get profit as much as 
possible with smuggling.

Not only import products are 
sought illegally entry into Indonesia, 
but also goods subject to excise flare 
in and out illegally. It recognized 
that the extent of Indonesian 
coastline makes surveillance task 
become quite difficult, but for the 
sake of protection of domestic 
products and the sustainability of 
the local industry, DGCE continues 
to conduct surveillance from the 
western tip of Indonesia to the 
eastern tip of Indonesia.

The form of surveillance carried 
out by a diverse way, starting from 
sea patrol, land patrol, checking at 
the international airport, till patrol 
in large and small ports, including 
people port which frequently 
used by smugglers to enter and 
remove their goods. Based on the 
president’s instruction that requests 
DGCE to enforce and to improve 
surveillance at sea, DGCE is asked 
to stop smuggling and distributing 

of illegal goods. Because from 
several cases and found offense 
often occurs by using exemption 
facility manipulation mode tax relief 
that can interfere the existence of 
domestic industry, especially textile.

According to the Director of 
Enforcement and Investigation, 
Harry Mulya, for 2015 successfully 
enforcement carried out by DGCE 
exceeded 10,000 cases with an 
estimated value of goods amount 
Rp 3.7 trillion. This figure increased 
significantly if compared to previous 
years, even for 2014 increased 50.7 
percent or 6,640 cases.

“For a commodity often 
misused that becomes attention of 
government and society are textiles, 
textile products, and groceries with 
total offense increased 65.9 percent 
or 702 cases from 2014 were only 423 
cases. With this effort undertaken, 
Indonesian textile association feel 
helped because it could provide a 
positive impact on the domestic 
textile demand, “said Harry Mulya.

Meanwhile, related to 
surveillance in the field of narcotic 
which is now Indonesia has been 
declared as an emergency area of 
drugs, DGCE has made a serious 

The Achievement Performance 
of Customs and Excise 

Surveillance Sector In 2015
In addition to having duties as revenue collector, Directorate General of Customs and Excise 

also has a role no less important, namely community protector. With this duty, DGCE has a task 
of control the circulation of illegal goods that come into the customs territory of Indonesia that 

domestic product can be protected and be able to compete with other world commodities.
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effort as much as possible to conduct 
surveillance, where throughout 2015 
DGCE has seized as much as 699 
kgs. These amounts were greatly 
increased when compared to 2014, 
where at that year the drug seizure 
which is successful reach 316 kg.

Efforts to prevent the entry of 
drugs into Indonesia are not only 

conducted at international airports, 
but also, DGCE has the authority 
to conduct marine surveillance 
routinely by conducting sea patrol 
to prevent entry and exit of illegal 
goods, and one of them is a drug. 
Since the cycle of the entry of illicit 
goods often encounter a change, and 
now is routed by sea.

Evidently, at Belawan port 
and harbor bay nibung, DGCE 
repeatedly seizes successfully the 
entry of medium influx of drugs such 
as methamphetamine brought from 
Malaysia and Singapore. The mode 
performed are manifold, starting 
in hand luggage, in underwear, till 
included into a ballpoint pen. This 
course requires sharp observation 
and quite capable skills of customs 
officials who conduct surveillance in 
that region.

Related to marine surveillance, 
according to Harry Mulya, until now 
DGCE has been equipped with 189 
units of patrol boats, of which 2 of 
them are Fast Patrol Boat with the 
size of 60 meters. With this support, 
DGCE has successfully conducted 
offence seizure in the sea, either on 
imports, exports, or drugs.

“With the patrol boat, we caught 
smuggling action that was quite 
large, including cracking down on a 
tanker that transporting illegal fuel 
and vessels commits illegal fishing. 
From the sea, we also caught  fish 
export smuggling and lobster which 
was the first and largest seizure 
that is a collaboration between the 
customs with the Ministry of the 
CTF. Not only that, together with 
the military, police and other law 
enforcement, customs managed 
to take actions against smuggling 
ballpress or used clothing from 
neighboring countries, “said Harry 
Mulya.

Further, Harry Mulya added, 
besides the commodity, DGCE was 
also successfully seized export goods 
such as minerba consisting of zinc, 
silica sand, seeds mercury, and tin 
sand. For this seizure could be said 
quite large as reached 70 containers 
shipped to Netherlands, Taiwan, 
Hong Kong, India, Korea, Singapore 
and Thailand.

Seeing the rampant smuggling 
in 2015, DGCE as a gatekeeper 
of the nation insisted on being 
more professional and reliable in 
conducting its duty and function. 
The problem complexity in each 

Illegal Excise. Although the number is increasing every year, but it does not mean DGCE surveillance is 
weak
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land and sea borders surely had to 
be served in a professional manner 
in order to avoid conflicts with 
around community, as well as with 
other law enforcement officials.

If offences case of import and 
export goods increased in 2015, then 
and how was the surveillance of 
goods subject to excise? According 
to Harry Mulya, the problem of 
goods subject to tobacco excise 
illegal products circulation had to 
be solved in a coordinated manner 
and continuously. These efforts 
could not be solved unilaterally by 
the Customs Service Office (KPPBC) 
which control cigarette factory, 
but it also needs coordination with 
Customs Service Office (KPPBC) that 
control port transit and Customs 
Service Office (KPPBC) that control 
circulation area or marketing of 
goods subject to excise on the 
tobacco product.

“As time goes by, tobacco excise 
offence mode is always changing. 
We as a government agency that is in 
charge of surveillance must remain 
sensitive to the change mode and 
conduct surveillance to prevent and 
prosecute such offenses, “said Harry 
Mulya.

Further, Harry Mulya said, for 
2015 the results of seizure which 
successfully carried out by DGCE 
for goods subject to excise on 
tobacco product reached 953 cases 
with a value of Rp 112. 921.  877. 
000 with potential state losses of 
Rp 39,974,344,458. As for beverages 
contained ethyl alcohol, successfully 
seized as much 431 cases with a 
value of Rp 150. 453. 478 500, with 
potential state losses of Rp 21 063 
486 990.

Meanwhile, for successfully 
conducted seizure on ethyl alcohol 
excise reached 4 cases with the 
value of goods amount to USD 571 
million, with potential state losses 
of Rp 426 200 400. “Socially, the 
trend mode is happening now is the 
investor and operator or different 
offenders. It happens to reach a 
purpose of expansion of business 

areas, the operator or offender 
is chosen by the investor who 
understands and knows people in 
the region. Thus, when there are 
problems, they can get support from 
the local community or other law 
enforcement officers, “said Harry 
Mulya.

Still according to Harry, the 
perspective of people in the 
production area of tobacco excise 
only see from one side only, that 
cigarette factory is the source of 
livelihood of many people who 
can create a multiplier effect 
that is positive for the economy 
of local community in the form 
of field work and the velocity of 
money occurs in business. State 
losses from the fiscal side is not 
a concern in the community so 
that the perpetrators of tobacco 
excise offense can do opinion 
management that people can 
protect their business activities.

Then how was the circulation 
and territory suppliers region of 
illegal excise in 2015? According 
to Harry Mulya, for 2015 the area 
of illegal tobacco excise suppliers 
were East Java region I and Kudus. 
While the circulation area of illegal 
tobacco excise was Sulawesi and 
Banjarmasin. Meanwhile, for 2015, 
the region of supplier illegal excise 
were Kudus and Surakarta, while the 
region of illegal excise circulation 
was Sulawesi and Cilacap.

“Along with the rising prevalence 
of smokers aged 15 and over 
in Indonesia based Riskesdas 
Ministry of Health, in 2010 by 34.7 
percent and 36.3 percent in 2013, 
so the demand for cigarettes is 
also getting bigger. This directly 
heightens the challenge for DGCE 
where distribution or marketing 
area of illegal excise on tobacco 
products that majority of desolate 
area strengthen the surveillance, 
despite being pressed for the 
implementation of additional action 
in the marketing area, “said Harry. 

Under this condition, then to 
2016 Directorate of Enforcement and 

Investigation has made a controling 
plan that is the result of a decision 
of rakorwas to be followed up. 
Surveillance conducted will be more 
comprehensive and continuous 
between the areas of production, 
transit, and circulation.

While it was related to excise 
offense in 2015 by the Director of 
Excise, Muhammad Purwantoro, 
based on the circulation of illegal 
cigarettes survey conducted by 
Universitas Gadjah Mada, excise 
offense data of 2010.2012, and 
2014 were likely increased. The last 
was 11.37 per cent. “Not only in 
Indonesia, but also in countries with 
more developed tax system still had 
a potential excise offense. However, 
the effort which can be conducted 
was increasing surveillance 
either physical or administrative, 
socialization and education to 
stakeholders and the public, “said 
Purwantoro.

If in 2015 DGCE got much 
challenges and obstacles in 
conducting surveillance and 
enforcement, surely in 2016 will be 
the more complex problem to be 
faced. However, DGCE will not give 
up for the challenges and obstacles 
that exist, besides coordinating with 
other law enforcement authorities, 
dissemination to the public and 
maximize the existing infrastructure 
expected will more assist DGCE 
duties in the field.

Both commodity industry and 
DGCE  must have the same potential 
to be abused, but with maximum 
effort and create new innovation 
both for service and surveillance 
including organize substantive 
technical training specialist. All of 
these are expected to increase the 
professionalism of employees and 
officials in conducting surveillance, 
including monitoring both export 
and import commodity, as well as 
goods subject to excise on tobacco 
products, MMEA and EA. 

(Supriyadi W, Andy - 
Translator by Jiwo Narendro P. /

Zulfaturrahmi)
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Achievement of Customs 
Revenue Performance 2015

Even at the beginning of the 
year, a press conference 
held on January 8, 2016 at 
the DGCE Headquarters 

and attended by the Deputy Minister 
of Finance, Mardiasmo said that 
customs revenue target achievement 
is the best, because it could reach 
92.5 percent. This success can be a 
source of funding and can be used 
for a productive state expenditures 
including increased infrastructure 
spending up to 54 percent can be 
implemented.

As predicted before that 2015 
was the toughest year for the 
achievement of revenue target, 
this is due to the weakening of the 
world economy and its impact on 
the domestic economic that affects 
the purchasing power decline. 
Statistically, the rate of economic 
growth decline in Indonesia can be 
described with a percentage from 
5.05 percent in 2014 to 4.7 percent 
in 2015.

Yet behind it all, the state 
requires considerable funding 
in order to finance various 
development and infrastructure 
needed by the people of Indonesia. 
On the other hand, the government 
continues to collect revenues from 
various sources of taxation for all the 
country’s needs can be met.

Among the various sources of 
state revenue, hopes hang on the 
Directorate General of Taxes and 

Correction towards Indonesia's economic growth becomes the toughest challenge for the Ministry 
of Finance to collect state revenues. The Directorate General of Customs and Excise (DGCE) as an 
institution under the Ministry of Finance is the institution that contributes to the backbone of the 
state's revenue from import duties, export duties and excise. Global economic slowdown is certainly very 
influential on the collection of import and export duties, but with hard work and innovation in service, 
DGCE can eventually achieve the target. 

the Directorate General of Customs 
and Excise of Ministry of Finance. 
Especially for customs revenue 
target which is increase every year, 
but the increase was also in line with 
the achievement of the target.

For 2015, the target charged to 
DGCE in accordance with the Bill of 
Revised State Budget/RAPBN-P) was 
Rp 195 trillion, comprising: Import 
duty Rp 37.2 trillion, Export Duty Rp 
12.1 trillion, Excise Rp 145.7 trillion. 
According to the Director of Revenue 
and Regulation of Customs and 
Excise (PPKC), Sugeng Apriyanto, 
customs has managed to collect Rp 

180.4 trillion or 92.5 percent of the 
RAPBNP target.

As for the details of revenue, 
Sugeng describes, for import 
duties achieved Rp 31.9 trillion, 
export duties Rp 3.9 trillion and 
excise reached Rp 144.6 trillion. “In 
addition to the three sources of state 
revenue, customs also successfully 
perform state levies on import 
related tax of tobacco products and 
VAT amounting to Rp 193.6 trillion 
and this does not include cigarette 
tax amounting to Rp 13.9 trillion. 
If these revenues are combined, 
revenues collected by customs for 
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2015 the number of cigarettes and 
liquor enforcement was as much as 
2,199 times, or increase by 43 percent 
compared to 2014. In addition, DGCE 
and DGT in 2015 had been carried 
out joint operation by 15 times joint 
audits. “We also made a policy to 
pay off cigarette excise credit did not 
pass through the current year, and 
the policy to increase excise rates in 
2016 published in November 2015 
which caused the manufacture to 
produce cigarettes more to take 
advantage of previous rates that is 
lower (forestalling), so that the end 
of the year the order of excise stamps 
increase by 26.7 percent,” said the 
Director General.

This is also agreed by the 
Director of Excise, Muhammad 
Purwantoro. According to him, in 
early 2015 in which the excise sector 
targeted Rp 125.9 trillion, the target 
would optimistically be achieved. 
However, at the beginning of 2015 
there were additional excise target 
to Rp 145.7 trillion or increased by 
Rp 19.8 trillion. “This number we 
consider very heavy, because the 
policies that have been formulated 
only accommodate the target only 
between 5 to 6 trillion. In addition, 
national economic conditions are 
likely to experience a slowdown make 

the year 2015 amounting to Rp 387.6 
trillion, or 30.3 percent of state tax 
revenue realization of Rp 1235.8 
trillion, “said Sugeng.

Furthermore Sugeng explained, 
actual revenues achieved by customs 
annually increased. This increase 
was in line with the raising of target 
to customs. This can be described 
in which for each year over the last 
5 years the average realization of 
customs revenue increase of 8.3 
percent each year. While for 2015 
increased by 10.9 percent compared 
to 2014.

So what are the factors that 
influence the achievement of 
customs revenue in 2015? According 
to Sugeng, three components of 
customs revenue from import 
duties, export duties and taxes are all 
experiencing very outer obstacles. 
Such as import duties, although the 
world economy is experiencing a 
slowdown and declining economic 
growth which resulted in a decrease 
in imports of foreign exchange 
amounted to 22.8 percent, however, 
the import duty revenue obtained is 
not far adrift of 3 percent or just Rp 1 
trillion compared to 2014.

According to the Director 
General of Customs and Excise, 
Heru Pambudi, the reduced rate of 
import duty revenue which is much 
lower than the decline in imports 
of foreign exchange due to the 
increase in efforts to optimize the 

collection of import duties through 
the dutiable goods intensification. 
“Customs Intensification consists 
of Revision Note (notul), research 
and audit. From those activities, 
DGCE generates Rp 1.9 trillion of 
revenue. Another thing that assists 
is to conduct surveillance and 
enforcement, especially in the east 
coast of Sumatra, which turned out 
to contribute acceptance duties,” 
said the Director General.

One thing that becomes 
particular concern for customs 
is the export duty revenue target. 
The target set each year continues 
to decline, it is because the export 
duty is still relying on CPO for 
acceptance. “Since the end of 2014 
the international CPO price below 
the threshold or less than US $ 750 
per metric ton which is the limit 
imposition, so there is no export 
duties collection, “said the Director 
General.

Still according to him, most 
of the export duty donated by 
minerals exports which at the end 
of the year also decreased as the 
decline in rates due to the increased 
smelter construction progress. This 
condition results in the potential loss 
of export duty of Rp 8.1 trillion. 

Meanwhile, for the achievement 
of excise sector that is the target of 
the largest and most fulfilled where 
the achievement process requires 
accurate policy and extra effort, there 
are several factors that affect the 
realization of revenues. According to 
Director General, excise achievement 
in 2015 was Rp 144.6 trillion or 
99.2 percent of the Revised State 
Budget, of which Rp 139.5 trillion or 
96.4 percent contributed from the 
cigarette excise. “To the cigarette 
excise could exceed the 2015 Revised 
State Budget target of Rp 139,5 
trillion, or 100.3 percent of the target, 
“said the Director General. 

Director General further 
explained that several factors 
influence the fulfillment of excise 
targets by increasing surveillance 
on illegal cigarettes and liquor, in 

Mardiasmo, 
Deputy Minister of Finance

The Success of customs 
revenue achievement 
becomes the source 

of funding to productive 
state expenditures.

Sugeng Apriyanto, 
Director of Revenue and Regulation 
of Customs and Excise (PPKC)

From the set target, 
customs successfully 

collects Rp 180,4 trillion 
or 92,5 percent of 
RAPBNP target.
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us worry about the final outcome 
related to revenue. And, with the hard 
work of all parties eventually target 
can be met, “said Purwantoro.

Still according to him, for the 
2016 State Budget Draft, the excise 
revenue target set at Rp 155.5 trillion. 
However, taking into account the 
growing national circumstance, the 
target is revised to Rp 146.4 trillion, 
with details of tobacco excise Rp 
139.8 trillion, ethyl alcohol excise 
Rp. 0.2 trillion and Rp 6.5 trillion 
beverages contain ethyl alcohol 
(MMEA) excise.

“To secure the excise revenue 
target in 2016, the main points of the 
policy that will be pursued include 
excise tariff system still uses the 
specific tariff system, fixed tariff 
structures stay 12 layers, increase 
in excise rates on average 11.33 per 
cent where the increase in excise 
rates for the type of SKT more 
moderate than SKM and SPM to 
provide more protection to labor, 
and implementing consumption 
control as mandated by Law of 
Excise Article 2, “said Purwantoro.

Meanwhile, according to Deputy 
Minister of Finance, the successful 
achievement of customs revenue 
cannot be separated from the role 
of all Regional Customs Offices and 
Customs Service Offices (KPPBC) as 
the spearheads. Therefore Ministry 
of Finance will provide reward to the 
Board of Regional Customs Offices 
and KPPBC where the targets are 
surpassed. “In accordance with 
the mandate of the President at the 
plenary session at the beginning of 
last year, 2016 is declared as the year 
of the breakthrough, the inflation, 
and the improved performance of 
the service as well. Therefore we 
will always evaluate what has been 
done by the customs in order to 
find out the role of customs in this 
accelerating year, “said Mardiasmo.

Achievement of the customs 
target does not come without hard 
work done by all the staff, excellent 
service plus extra control in every 
line of admission and customs 

release of goods, proving that there 
are still many loopholes losses that 
can be saved. The weakening of the 
world economy is very influential for 
customs roles and functions as world 
trade facilitation, services rendered 

depending on the growth of imports 
and exports of goods.

In 2016, DGCE challenge is 
certainly not easier compare to last 
year, hard work, innovation services 
and supervision are still needed and 
become the mainstay of DGCE to 
be able to meet all mandate given 
by the state, both in collecting state 
revenues as well as in providing 
services as well supervision. In 
addition, as a gate keeper of the 
nation, the customs also in demand 
to be able to meet any revenue target 
set by the government.

The consideration to add the 
excisable objects indicates the target 
will be heavier. Therefore, this year, the 
hard work is necessary to meet it all so 
what is the mainstay of the country’s 
financial income can fulfill all the 
needs of the people of this country. 

(Supriyadi W., Andy - 
Translator by Jiwo Narendro P. /

Zulfaturrahmi)

Muhammad Purwantoro, 
Director of Excise

One of the issued 
policies to achieve 
the revenue target 

is deferment in payment 
must be paid no later 

than December 31. 

Service Innovation. To be mainstay to fulfill revenue target 
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2
015 has just passed, a year 
where the hard work and 
innovation support were the 
essential elements to improve 

the efficiency and to optimize the 
control. Directorate General of 
Customs and Excise (DGCE) was 
successfully achieve 92,5 percent of 
the set target. This becomes the best 
achievement, becomes the mainstay 
of national revenue, and becomes the 
pride of all customs officers.

Obstacles and Challenges in 
achieving target are just common 
things for DGCE. SO, what are those 
obstacles and challenges in achieving 
target and in controlling export, 
import and excise?  To understand 
them and the work plan of DGCE 
in 2016, here is the interview with 
Director General of Customs and 
Excise, Heru Pambudi concerning the 
successful achievement of 2015 target 
and the obstacles in 2016.

How was the revenue target 
achievement in 2015?  

For the achievement of revenue 
targets in 2015 increased by Rp 26.3 
trillion or 22.2 percent compared with 
2014. This is an adequate positive 
target achievement. Throughout 
2015, DGCE succeeded to contribute 
92.5 per cent of the Revised State 
Budget targets in 2015 or Rp 180.4 
trillion from Rp 195 trillion in the 
Revised State Budget targets. Besides 
the revenue of import and export 
duties and excise by Rp 180.4 trillion, 
customs also levied import related 
tax or and VAT on tobacco products 
amounted to Rp 193.6 trillion.

How to achieve the high excise 
target in 2015? 

The excise reached 99 percent, it 
was true in 2015 did not reach 100%, 
but if we see there are several factors 
that influence why this tax could 
not be fulfilled 100%. For example, 
although we support the government’s 
policy that restricts the distribution of 
beer in each minimarket but in reality 
its implementation has reduced our 
revenue potential. We have lost excise 

revenue from beer about Rp 2 trillion. 
But please note this does not mean 
that Customs deemed not agree with 
the policy, this is only a matter of 
revenue. While for the cigarettes could 
reach 103% so the total that we see 
from our presentation did not reach 
100% but we have managed to increase 
22.2% compared with 2014. This 
achievement is certainly a remarkable 
achievement because of 22.2% is a 
large number and equivalent to Rp 
26.3 trillion, I guess it is.

The revenue target in 2015 reached 
92.5 percent then what are the 
strategies for achieving revenue 
targets in 2016?

For the revenue achievement 
strategy in 2016, in principle, DGCE 
will cooperate with Directorate 
General of Tax (DGT). Why DGCE 
need to collaborate with DGT? 
Because by harmonizing policies 
and collectively verify customs and 

tax documents, it is expected that 
service users that still escape the 
monitoring activities will be detected 
in 2016. However, in general, some 
of the policies which we will do in 
2016 are:

First: regarding the control 
function, we will procure speed 
boat. Why speed boat so important? 
Because, smugglers now use small 
craft, but for the eastern sector, we 
will use larger vessel (60 meters). 
While for shallow waters, including 
estuaries on the east coast of Sumatra, 
we will rely on speed boat 10 and 15 
meters sized. 

Secondly: 5 X-rays will be added 
this year and to reduce the dwelling 
time, so the goods do not have to 
do a physical examination. This will 
definitely decrease our dwelling time. 

Third: according to the Revised 
State Budget, DGCE was ordered to 
extend excisable goods, which will 
also be one of the potential revenues.
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Fourth: the development or 
improvement of IT for monitoring 
activities. IT Inventory will be refined 
throughout the Bonded Zone services 
and KITE. As for the verification of 
documents will still continue to run 
both for cigarettes and liquor and will 
be priority in 2016. This policy will 
continue to be improved so that it will 
provide a guarantee to the domestic 
industry either tobacco industry, 
beverage and other industries in 
order to provide protection to the 
business community.

What about the revenue itself, 
is it still relying on the existing 
commodity or there will be other 
commodities?

For the year 2016 due to 
the downward trend of oil, the 
government estimates that the CPO 
price will not move too high, so that if 
we see a target in 2016, export duties 
amounted to only 2.9. This is already 
considered that in 2016 we will not 
likely be able to collect export duties 
of the CPO. While revenues that we 
expect from export duty will still 
depend on mining, then especially 
shells from palm oil and then also a 
little bit of leather to export.

Export duties target continues to 
decline each year, whether this 
decline is also a portrait of our 
export performance?

2015, our trade balance is 
positive. We still export more than 
we import. In addition, export duty 
is a tool or instrument of taxation to 
regulate our export performance. 
The significant decrease in export 
duty does not mean the decrease of 
our export. Because it is export duty 
used to regulate, whether we would 
encourage exports or brakes on its 
export. So for example, although we 
cannot collect export duty from CPO, 
but that is exactly what is expected, 
because if we pick it all, the exports 
will not increase.

Drug enforcement results in 
2015 were more than 2014, any 
explanation about that?

If we look at 2015, customs 
managed to detain 699 kilos of 
methamphetamine and the like 
as compared to 2014 which only 
amounted to 316 kilos. Obviously 
this number increased two-fold. As 
for the drug enforcement in region, 
if we look at the movement of shabu 
smuggling trend, nowadays, the focus 
is no longer the quality but quantity. 
They no longer rely on the airport but 
they had started to go into the sea 
port. That’s why the amount of action 
we do is two-fold. Soon as they enter 
through the seaports including main 
ports and traditional, they are usually 
brought in an incredible amount and 
the concealment technique is more 
complicated because the cargo of 
course is ideal as a medium to hide 
narcotics. We know that in 2015 we 
captured meth hidden in lawnmowers 
and then in the water filter then also 
hidden in some imported goods to 
another.

What about the readiness of 
DGCE in facing ASEAN Economic 
Community (AEC)?

National Industry or Economic 
must be competitive in facing 
AEC. Our strategies are, first, 
customs shall protect and support 
national industry by conducting 
law enforcement toward illegal 
import, such as used goods/
secondhand goods (Balpres). This 
enforcement is aimed to maintain 
national industry competitiveness. 
Second, provide incentive in form 
of customs clearance procedure 
and fiscal incentive. We still try to 
fulfill government target to decrease 
the dwelling time from 4,7 days to 
3 days. We also make service policy 
concerning Bonded Logistic Center 
(BLC) so that national industry is 
not necessary to directly import the 
logistic from aboard but can directly 
buy from that BLC. Related with 
fiscal policy, our policy is providing 
fiscal facilities in form of exemption 
and deferment of import duties 
nor import related tax. We have 
Bonded Zone and Import Facility 
Intended to Export (KITE) and soon 

we will issue KITE for Small Medium 
Enterprise (SME) we believe that by 
applying all of them, national industry 
competitiveness will be boosted, so 
that we will survive in facing import of 
goods flow but also we also expect to 
be able to export our product abroad, 
especially to ASEAN countries.

Related with excise extension plan 
in 2016, could you explain what 
type of goods that will be charged as 
excisable goods?

In determining the new excisable 
goods, DGCE will coordinate with 
related Ministries/Institutions and 
also business sectors to prevent the 
one-sided determination perspective. 
DGCE shall ask the view and decision 
from Parliament too. But above all, 
the extension of excise idea does not 
come from the thought of how much 
money we will seek, but principally, 
excise is used as a tool to control 
the consumption and circulation of 
certain goods or as a restriction tool. 
In order to restrict, DGCE obtains 
excise revenue as the consequence of 
the implementation of tax instrument 
in form of excise to conduct 
surveillance. So if I were asked 
now about the revenue potential, it 
depends on the later excisable object 
which will be decided jointly by the 
government and Parliament.

How much the Revised State Budget 
target for DGCE in 2016?

We are of course about to start 
the State Budget in 2016. The number 
would have been associated with 
the realization in 2015. Second, it 
would have been associated with 
assumptions as already defined in the 
state budget as well as assumptions 
that later register on the realization in 
2015, for example, there was growth 
of 5,3 percent, inflation of 4.7 percent 
then the extra effort of DGCE. Later it 
is all expected, how many that will be 
used as factors to calculate the Revised 
State Budget, but the numbers for now 
remain unknown since this is still the 
first week of January. 

(Translator by Jiwo Narendro P. /
Zulfaturrahmi)
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After waiting for three 
hours since handed over 
the temporary admission 
documents to the Customs 

officer at the Port of Tanjung Priok, 
Gunadi, the young entrepreneur, he 
now can carry four cars of Ferrari and 
two Lamborghini for a promo race at 
the Sentul Circuit, Bogor. The import 
process uses the ATA carnet facilities 
run smoothly. Simper also expands 
on his lips. “The car arrived from 
India as scheduled,” he said happy. 
His eyes glared luxury vehicles made 
in Europe.

Indeed, since the enactment 
of the ATA carnet in mid of 

ATA Carnet,
Myriad Allowance 

for Importe
Gunadi glanced at his watch. At two in the afternoon, 

he moved from his seat. Not more than a day, temporary 
admission document of his luxury vehicles has finished.

2015, this facility is very helpful 
recognized importers. This system 
was considered to give the range 
of motion for the business world. 
ATA carnet was configured as one 
of the instruments in the form of 
customs facilities for export-import 
while allowing the movement of 
goods across borders without the 
imposition of import duties and 
taxes.

During this time, the goods 
for temporary exhibitions are also 
not subject to customs duties, 
similarly, goods for the purposes 
of entertainment such as music 
concerts and circuses. Application 

of the ATA carnet then enable the 
facility can be used in many places 
in Indonesia. This is certainly 
a positive impact for business 
exhibitions, entertainment, and 
tourism as well as Gunadi.

Since Indonesia officially 
joined the chain of international 
guarantees of ATA carnet on October 
1st, 2014 as the ratification of the 
Convention Istanbul, government 
accepted annex of temporary 
admission document for exhibits, 
professional equipment, goods 
aimed for education/science/culture 
products, personal items/tourists, 
humanitarian needs goods, and 
transportation facilities.

Apparently, the ATA carnet which 
is also known as “passport of goods” 
is a breakthrough in encouraging 
cross-border trade. State officials, 
in this case the Director General of 
Customs and Excise on behalf of the 
Minister of Finance has appointed 
the Chamber of Commerce and 
Industry or Kadin as the publisher of 
the ATA carnet.

Carnet system is a system 
that has been widely adopted by 
other countries. Indonesia, as one 
of the member countries of the 
World Customs Organization or 
WCO adopts it under the Istanbul 
Convention. But because it must go 
through several stages, the use of 
a carnet in Indonesia itself cannot 
be implemented directly. After 
some preparation, now Indonesia 
expressed readiness to implement 
the carnet.

This readiness begins with the 
enactment of the Regulation of 
the Minister of Finance No. 228/
KMK.04/2014 on the temporary 
admission or export by using 
the carnet that is intended to be 
imported back within a specified 
period by using the carnet. 
The nature of carnet is valid 
internationally and secured by 
international guarantee system.

Admission Temporaire-
Temporary Admission (ATA) Carnet. 
This document serves as the customs 
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declaration for certain types of 
goods such as goods for exhibition 
or fair, professional goods, the goods 
educational or scientific purposes, 
and for humanitarian purposes. 
While the Carnet de Passages en 
Douane (CPD) Carnet is a document 
used for export and import of 
motor vehicle both for personal 
and commercial use. ATA and CPD 
carnet apply like a passport instead 
of the national document. This 
system can be run when both origin 
and destination countries have 
implemented same system.

In Indonesia, this system comes 
into force since February 17, 2015. 
Prior to the implementation of 
this system, Gunadi who has 15 
years of struggling in the field 
of export-import confessed a 
little trouble when running the 
business processes. Administrative 
procedures export and import at 
that time was so inefficient and 
complicated. With this carnet 
system, he feels the temporary 
admission and export intended to 
be imported back become easier 
and faster, because carnet is fully 
functioned as a basic document of 
customs inspection in both origin 
and destination countries, and as 
the basis for the disbursement of the 
guarantee when realize re-import 
or re-export, Gunadi reminds 
carnet document must not be lost. 
“Carnet is a customs notification that 
functions the same as the import, 
export and temporary admission 
document or temporary export 
approval intended to be imported 
back, then carnet should not be lost. 
It must be an attention, “he said.

How Entrepreneurs get this 
facility?

According to the Head of the 
Customs and Excise Section I of 
Prime Customs Office (KPU BC) of 
Tanjung Priok, Maman Sulaeman, 
in addition to ease of service users, 
carnet procedure also facilitate 
himself as a customs officer. The 
process of checking the goods 
rely solely on the documents and 

simply check list only. “If there is a 
problem of data, a revision can be 
done in the importing country,” he 
said.

Maman revealed, today, 
many business people are using 
this system. Recorded in 2015 he 
handled 100 documents of ATA 
carnet both imports and exports. 
Maman also ascertains if the carnet 
documents processing in Tanjung 
Priok will take less than a day.

Currently, ATA and CPD carnet 
have been used in more than 70 
countries around the world, such as 
US, Canada, South Africa, Australia, 
China, Taiwan, Hong Kong, India, 
Japan, Korea, Malaysia, Singapore, 
and Thailand. This system requires a 
National Issuing and Guaranteeing 
(NIGA) or institution issuer and 
carnet guarantor at the national level 
in each country. In Indonesia, the 
Kadin is designated as NIGA ATA 
carnet and the Indonesian Motor 
Association (IMI) as NIGA CPD 
carnet. 

Thus, through this system, NIGA 
applicant can come to their home 
country to get the carnet document. 
For the submission, there will be 
guarantee that needs to be paid. 
After obtaining the carnet then NIGA 
of originating country will contact 
the destination country’s Customs. 
When the goods have reached 
the destination country, then the 
applicant can come to the local 
Customs Office and show the carnet 
document. Where appropriate, 
the goods can be immediately 
taken. This is very different from 
the previous temporary admission 
permit that needs to create more 
letters to record imported goods. 

According to regulations, 
the validity period of ATA carnet 
document is one year, while CPD 
carnet can be extended for one 
more year. So, during that period, 
the temporary entry of imported 
goods should be exported or sent 
back to their originating countries. If 
not, there will be customs payment 
claims procedure that will be 

submitted by Head of the Customs 
Office to local / national NIGA. 

Maman explained, this system 
is a system that applies only to 
temporary admission so the import 
duty will be deferred until the goods 
are returned to their originating 
country. However, if the goods are 
not returned according to the period 
of time, the guarantee used by 
applicant in the country of origin will 
be discussed further.

For imported goods which are 
not registered in the carnet system 
will continue to use the usual 
temporary admission documents. 
Customs remains controlling 
the import and export process 
although issuing authority of 
carnet system is Kadin and IMI. 
However, for smoothen this process 
Maman sees the need of intensive 
communication between the parties, 
NIGA with Customs. Even Maman 
proposed online import-export data 
exchange between two parties.

Then, what are the terms and 
conditions for entrepreneur in 
order to get that trading facility? 
As reported by the official website 
of Kadin, the Standing Committee 
of Customs of Kadin Indonesia, 
Wirawan Sahli says, to get the facility 
initially entrepreneur must fill out 
a form that has been prepared by 
Kadin. After that, entrepreneur 
pays an administration fee of Rp 1.5 
million for members of Kadin and 
Rp 2.5 million for non-members of 
Kadin.

Such guarantees, according to 
Sahli, shall be submitted by the 
entrepeneur. Guarantee can take 
the form of cash or in the form of 
banking services in the form of 
deposits or guarantee evidence 
that the entrepreneur has given 
guarantee to Kadin. To determine 
the guarantee, if we want to bring 
goods which will later be sent 
abroad, its guarantee calculated 
from import duties. For example, a 
businessman imports a television 
or other tools, the guarantee is as 
amount as import duty tariff in the 
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country of origin of the goods. So 
the officer must determine the price 
of goods in their origin country 
regarding how many and where the 
goods will be delivered to.

Guarantee in the form of cash, 
according to him, has a faster 
processing compared to other 
assurance processes. Cash guarantee 
process is faster because it does not 
need a bank certificate. Three days 
will be finished. The guarantee has 
a maximum term of 36 months. If 
entrepreneur who conducts export 
and temporary admission is not 
returned within this period, the 
guarantee will not be returned.

Requirements issuance of ATA 
carnet, among others mentioned 
is a copy of identity of carnet 
holders or representative, a power 
of attorney of carnet holder to 
the representative, a copy of 
membership identity card of Kadin, 
the itinerary of goods, the invitation 
letter of the implementation 
from country of origin, and sign a 
stamped statement.  

ATA carnet is a kind of book in 
which there are sheets of green front 
and back sheet, continuation sheet 
inside. Yellow exportation sheets 
consist of copy sheet and exportation 
voucher. Two white sheets consist 
of a sheet of white importation 
sheet and protectors sheet of import 
document (importation voucher) 
when the goods leave out of the 
customs area.

Sheet form of re-exportation 
record consists of a record form 
on exportation and re-exportation 
voucher. Two sheets of blue color 
forms for transit goods consist of 
sheet of transit evidence notification 
and voucher for transit.

ATA carnet has the serial number 
and validated by the publisher of 
the document such as the Kadin. 
At the time of importation, sheets 
are recorded and administered by 
the Customs Treasurer to be signed 
and stamped. At the time of re-
exportation, the Customs Treasurer 
records on the sheet of exportation 

and then administer, sign and stamp 
it.

Then exportation sheet is torn 
and to be forwarded to the Customs 
Office as the information that the 
goods imported under temporary 
admission facilities have been 
removed from the customs area of   
Indonesia.

Benefits of ATA Carnet
For entrepreneurs or 

businessmen, the ATA carnet 
shall facilitate the administration, 
because it reduces a lot of written 
documents, reducing legal conflicts, 
reducing time and cost of customs 
licensing, and reduce risk. While the 
government, there will be guarantee 
for the payment of all taxes and 
customs obligation. Essentially, ATA 
carnet simplifies the procedure for 
import duties, taxes exemption and 
avoid the hassle of the temporary 
admission or export of goods, as 
guaranteed by the international 
guarantee chain.

After a long process, less than 
four years, finally the government’s 
desire and Kadin Indonesia 
to issue ATA carnet came into 
reality. The Government through 
the Presidential Decree number 
89 of 2014 has acceded to the 
Istanbul Convention on Temporary 
Admission of Goods or temporary 
export-import using ATA carnet.

As a follow up of the accession 
process, the government in this 
regard, the Ministry of Finance has 
issued Regulation of the Minister 
of Finance (PMK) Number 228 / 
KMK.04 / 2014 on the Temporary 
Admission or Export Using Carnet 
Intended to be Imported Back In 
Specified Time Period Certain Using 
Carnet, then Director General of 
Customs and Excise issued the 
implementing regulations by the 
Director General of Customs and 
Excise Regulation No. PER-09/
BC/2015 concerning Procedures of 
Temporary Admission Using Carnet 
or Temporary Export Intended to 
be Imported Back In Specified Time 
Period by Using Carnet.

Furthermore PMK number 228 
followed by PMK number 386/
KMK.04/2015 concerning the 
appointment of Kadin Indonesia 
as Issuing and Insurance National 
Agency that issues ATA carnet. 
On the basis of regulation, 
Kadin Indonesia has signed and 
submited various documents to 
the International Chamber of 
Commerce and the World Customs 
Organization (ICC-WCO), which 
essentially contains the provisions 
that must be obeyed by Kadin 
Indonesia.

With the submission of various 
documents, since the date of May 15, 
2015, ICC-WCO notifies 74 member 
states of the international guarantee 
chain that Kadin Indonesia had 
been declared as the 75th Issuing 
and Insurance National Agency. 
Thus Kadin Indonesia is already 
a member of an international 
guarantee chain, and may issue 
ATA Carnet from the date of May 15, 
2015.  

ATA convention in Istanbul, 
Turkey on 30 July 1963, were 
originally implemented over many 
countries in Western Europe. 
However, it is spread out and used 
by developing countries. Indonesia 
is the 85th country to join in the 
system, following the three other 
ASEAN countries who are already 
implementing this system, namely 
Singapore, Malaysia, and Thailand.

Of course, there are a lot of 
expectations flowing after Indonesia 
joined the carnet system. The 
system is expected to support the 
smooth flow of temporary admission 
and exports of goods. In the end, 
the system can also encourage a 
number of related industries, among 
other performances, tourism and 
exhibitions. It will be stretching 
these sectors and will sustain 
economic growth in Indonesia, 
especially when we are facing the 
ASEAN economic community. 

(Supomo
Translator by Jiwo Narendro P. /

Zulfaturrahmi)
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Duty Free Shop is a 
customs and taxation 
facility that are 
commonly used in the 

international community based on 
the principle of domicile. According 
to Saiful Anwar (2014), Duty 
Free Shop facility granted on the 
grounds that the subject is allowed 
to buy goods in Duty Free Shop is 
not subject to Indonesia tax and 
based on international manner, it 
is unethical to levy tax on foreign 
nationals who are not the subject 
and object of tax of Indonesia. 
Therefore, this facility also applies 
to Indonesian citizens in other 
countries based on the principle of 
reciprocity.

The era of globalization which 
makes borders between countries 
fade away, and also increase the 
traffic of people and goods. This 

affects the number of foreign 
nationals residing in Indonesia and 
use the Duty Free Shop. ASEAN 
Economic Community which begins 
in 2016 also becomes one of the 
driving of Duty Free Shop growth in 
Indonesia in recent years.

Duty free shop facilities in 
addition to an international manner 
can also provide other benefits, 
such as increasing state revenues 
from the income tax (corporate 
income tax), encourage economic 
sectors through escalating domestic 
consumption, and employment. 
For that reason, the government is 
committed to maintaining not only 
a reciprocal relationship, but also 
conducive climates of national and 
international investment so that 
investors are stimulated to enter the 
Indonesian market.

Duty Free Shop in Indonesia
Duty Free Shop are bonded 

storage used to store imported goods 
or goods from the customs area 
to be sold to a particular person. 
Particular because person who has 
the rights to buy is prescribed by the 
regulations, as well as its location 
was determined by regulations.

The legal basis for granting 
duty free shop facility based on 
Government Regulation No. 85 Year 
2015 on Amendment to Government 
Regulation No. 32 of 2009 on Bonded 
Storage and the Regulation of the 
Minister of Finance No. 37 / KMK.04 
/ 2013 on Duty Free Shop as well 
as the Regulation of the Director 
General of Customs and Excise No. 
PER-19/BC/2013 on Duty Free Shop.

Duty Free Shop facility is given to 
legal entities domiciled in Indonesia 
which is engaged in trading business 

Duty Free Shop, 
International Manners, 

and Benefits
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both the Foreign Investment, the 
Domestic Investment, as well as 
non-foreign / domestic investment.

Location of duty free shop is in the 
departure terminal of international 
airport in the customs area, 
international departure terminal in 
the main port in the customs area, 
transit point at the departure terminal 
of international airport that is a 
special place for transit passengers 
with overseas destinations in   customs 
area, transit point on the departure 
terminal of main port which is a 
special place for transit passengers 
with overseas destination in the 
customs area or in the city.

Goods sold are generally for use 
/ consumption and addressed to a 
particular person who is entitled to 
buy, including:
1.  For Duty Free Shop located at the 

international airport and main 
port:

 a. people who travel abroad; or
 b. passengers in transit at 

the customs area with the 
intention to go abroad.

2.  For Duty Free Shop located in 
the city:
a. members of the diplomatic 

corps who serve in Indonesia 
and their families who live in 
Indonesia;

b. officials / experts working 
in international agencies 
in Indonesia that enjoy 
diplomatic immunity and their 
families; and

c. foreign tourists who will come 
out of the customs area.

Treatment of Customs and 
Taxation

Goods put into duty free shop 
are given the facility of customs and 
taxation in the form of deferment of 
import duty, exemption of excise, 
and / or free of import related tax 
for the entry of imported goods into 
Duty Free Shop originating from the 
outside of customs area, bonded 
warehouse, or other Duty Free Shop. 
For goods originating from other 
places in the customs area, and / 

or other Duty Free Shop where the 
goods coming from other places 
in the customs area are given the 
exemption of excise and / or free of 
Value Added Tax or Value Added Tax 
and Luxury Sales Tax (LST). These 
goods are certainly not consumed at 
that Duty Free Shop concerned.

For imported goods originating 
from the free zone and enter into 
the Duty Free Shop, the deferment 
of import duties is given, excise 
exemption, and / or free of import 
related tax. While the goods 
originating from the free zone 
which goods coming from other 
places in the customs area, customs 
exemption and / or free of VAT or 
VAT and LST.

Procedures for Purchasing Goods
Purchase of goods in Duty Free 

Shop located at the international 
airport and main port are done by 
showing a passport and boarding 
pass. While purchases in shops duty 
free shop located in the city carried 
out by members of the diplomatic 
corps and officials / experts 
working in international agencies 
in Indonesia are done by showing a 
control card issued by the customs 
on the recommendation of the 
Ministry of Foreign Affairs.

While purchases of goods by 
foreign tourists who will go out of 
the customs area, carried out in duty 
free shop located in the city, delivery 
of goods must be carried out in duty 
free shop located at the departure 
terminal of international airport 
in Customs Area, or the departure 
terminal in major international port 
in the customs area, which has the 
same company name with Duty Free 
Shop located in the city where goods 
are purchased.

Procedures for Obtaining 
Control Card

To get the control card, members 
of the diplomatic corps or officials 
/ experts working in international 
agencies in Indonesia must submit 
a written application to the Director 
General by attaching a copy of the 

passport document, photograph 
of the person concerned and the 
recommendations of the relevant 
technical agencies that at least 
contain:
1. The name, nationality, and 

the position of the person 
concerned;

2. The name and nationality of the 
husband or wife of the person 
concerned;

3. The name of the agency or 
institution workplace of the 
person concerned;

4. The term of office; and
5. The limits on the amount of goods 

that can be bought at the Duty 
Free Shop.
The Director General will give the 

approval or rejection of application 
for issuance of a control card within 
a maximum period of 10 working 
days from the complete application 
is received. The control card is valid 
for a maximum period of 1 year.

Duty Free Store Area
There is no limitation of area as 

well as the physical requirements 
for Duty Free Shop as long as that 
location can store goods listed in the 
permit of Duty Free Shop concerned.

Each Duty Free Shop must have 
storage and sales space. To duty free 
shop located in the international 
airport and main port, storage space 
is allowed in separate place with 
sales space, whereas for the duty 
free shop located in the city storage 
space and sales space should be in 
one location duty free shop.

Granting Permit of Duty Free 
Shop

To obtain a determination as 
Duty Free Shop, and granting of 
license as Entrepreneur of Duty Free 
Shop, the company may apply in 
writing to the Director General c.q 
Director of Customs Facility through 
the Head of the Customs Office 
supervising the location that will be 
applied as a duty free shop, which is 
signed by the head of the company 
by attaching hardcopy and softcopy 

80 |  Warta Bea Cukai - Volume 48, Nomor 1, Januari 2016

ENGLISH PAGE Policy



Volume 48, Nomor 1, Januari 2016 - Warta Bea Cukai  | 81

documents in Electronic Data 
Storage Media in form of:
1. a copy of the deed of 

establishment of business 
entities and the amendment in 
case there have been amended;

2. a copy of the legalization deed of 
business entities establishment 
and the amendments in case 
there have been amended by the 
competent authority; 

3. a copy of Trading License;
4. a copy of the location permit or a 

similar certificate issued by the 
competent institution;

5. a photocopy of Taxpayer 
Identification Number, 
inauguration as Taxable Person 
and has submitted The Annual 
Notification Letter of Income 
Tax of the ast fiscal year for who 
has required to submit Annual 
Notification Letter;

6. a photocopy of the person in 
charge’s identity to the entity in 
form of Identity Card, Limited 
Stay Permit Card or Permanent 
Stay Permit Card;

7. a copy of Import Identification 
Number (API);

8. a photocopy of Customs Identity 
Number (NIK);

9. photocopy of proof of ownership 
or control upon an area, place, 
or buildings that have clear 
boundaries, including the lease 
agreement if the place concerned 
is a place leased from other 
parties, with the term of the 
lease: (a). at least 1 year from 
the date of complete application 
for Duty Free Shop located in 
the Customs Area; (b) at least 3 
years from the date of complete 
application for Duty Free Shop 
located in the city;

10. Environmental documents;
11. The document that describes 

the exposure of the utilization of 
information technology of income 
management and expenditures to 
and from the company concerned 
(IT Inventory);

12. The list of the types of items to be 
stored;

13. a copy of Excisable Goods 
Company Number (NPPBKC) 
in terms of Duty Free Shop will 
store goods subject to excise;

14. map of location / place that will 
be a Duty Free shop and layout / 
plan of building in that location;

15. copy of Building Permit (IMB) or 
other certificate stating that the 
applicant is entitled to occupy 
the location being applied; and

16. The questionnaire completeness 
accordance the format as 
specified in Annex III of the 
Regulation of the Director 
General No. PER-19 / BC / 2013;
Head of Customs Office then 

conduct research on the company 
and transfer softcopy request and 
completeness of the documents 
to the Director General of the 
maximum period of 15 working 
days from the complete application 
is received and accompanied by 
softcopies of:
1.  The dossier locations according 

to the format as set out in Annex 
IV Regulation of the Director 
General No. PER-19 / BC / 2013;

2.  The map of the location / place 
that will be a Duty Free Shop and 
layout / building plans validated 
by Head of Customs Office or 
designated official; and

3.  The recommendation of the 
Head of the Customs Office.
Director of Customs Facility 

on behalf of Director General of 
Customs and Excise on behalf of 
the Minister of Finance will give 
approval or rejection within a 
maximum period of 10 working 
days from receipt of complete 
application. 

If the application is approved, 
the Director of Customs Facility on 
behalf of the Minister of Finance 
issued Decree of the Minister of 
Finance on the Determination of the 
place as a duty free shop and to grant 
license as Entrepreneur of Duty Free 
Shop. If the request is rejected, the 
Director General submits a letter of 
rejection stating the reasons.

Extension of Permit of 
Duty Free Shop

To be granted an extension for 
the determination of the place as a 
duty free shop and license as Duty 
Free Shop Entrepreneur, Duty Free 
Shop Entrepreneur must apply for 
an extension of the determination 
of the place as a duty free shop 
and license of Duty Free Shop 
Entrepreneur to the Minister c.q 
Director-General through the Head 
of the local customs office before 
the term of the designation and / or 
permission of the Duty Free Shop 
ends.

Duty Free Shop Entrepreneur 
can apply for an permit extension 
of Duty Free Shop, according to 
the format as set out in Annex VII 
PER-19 / BC / 2013, by attaching 
documents in hardcopy and softcopy 
using electronic data storage media 
in form of determination decision as 
Duty Free Shop Entrepreneur and 
permit of Duty Free Shop and other 
documents as when he/she applies 
for an establishment permit.

Upon the request for the 
establishment/permit of Duty Free 
Shop and/or duty free shop permit 
extension has been submitted, 
the Director of Customs Facility 
on behalf of Director General of 
Customs and Excise on behalf of the 
Minister of Finance issues approval 
or rejection within a maximum 
period of 10 working days from 
receipt of complete application.

If the application is approved, 
the Director General on behalf of 
the Minister of Finance issues a 
decree of determination as Duty 
Free Shop and Duty Free Shop 
Entrepreneur License or extension 
of determination as Duty Free Shop 
and duty free shop Entrepreneur 
license. If the request is rejected, the 
Director-General issues a letter of 
rejection stating the reasons. 

(MPR, Yella – Directorate of 
Customs Facilities

Translator by Jiwo Narendro P. /
Zulfaturrahmi)
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I
n the presence of Jakarta Governor, Basuki Tjahaja 
Purnama (Ahok), in the Joint Socialization between 
KPPBC TMP A Jakarta and Jakarta Provincial 
Government About Excise Regulation and Other 

Related Alcoholic Beverages Regulation, Director General 
of Customs and Excise Heru invited entrepreneurs and 
associations related with liquor (alcohol) business in 
Jakarta together to do business in an orderly manner and 
comfortable. The practice, he said, would provide more 
business certainty for liquor entrepreneurs. “With a good 
synergy between entrepreneurs, provincial governments, 
and DGCE, it will provide revenue that is legal, legitimate, 
and also order for us, as employers have paid their excise, 
including for the provincial government tax,” said Heru.

With this synergy, the excise administration can be 
integrated with the tax administration of the Directorate 
General of Tax nor the tax administration of Provincial 
Government. “So then we can provide certainty to 
entrepreneurs who sell liquor. This is a cooperation of 
DGCE with Provincial Government, associations, and 
entrepreneurs. We want to coordinate and socialize the 
legal and illegal liquor and also the licensing procedures,” 
said Heru.

At the event, which was held in Balai Agung, Jakarta 
City Hall, Wednesday (02/12/2015) Heru also revealed that 

during 2015, the enforcement against manufacturers or 
importers who commit violations of customs regulations 
within Customs Regional Office in Jakarta area were 
increased three times fold from the previous year. Where in 
2015 there were 170 cases. 

Customs efforts are taken seriously by Ahok. In that 
opportunity, he offered One Stop Services/ Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (OSS/PTSP) as solution. OSS that is 
owned by the government is able to accommodate the data 
integration. Ahok states that currently there are 318 OSS 
offices, so that Customs does not need to open a new office 
to serve the licensing, just take advantage of OSS. All OSS 
licensing services are performed well.

The socialization contained with the explanation of the 
NPPBKC licensing, circulation of Beverages Containing 
Ethyl Alcohol (MMEA), and record for distributors and 
retail sales entrepreneurs by the Directorate of Excise, 
followed with presentation by the Head of Department 
of Cooperation, SMEs and Trade of Jakarta Provincial 
Government on Alcoholic Beverages provisions. The 
socialization is expected to help the entrepreneurs to get a 
clear explanation of the mechanism of obtaining a license to 
decrease violation. 

(Ariessuryantini/Supriyadi
Translator by Jiwo Narendro P. /Zulfaturrahmi)

T
he Minister of Finance Bambang Sumantri 
Brojonegoro officially announces Gratification 
Control Unit (GCU) of Directorate General of 
Customs and Excise, Ministry of Finance, in 

particular, apple Day to celebrate Anti-Corruption Day 2015 
that held at the DGCE Headquarter in Jakarta, Thursday 
(17/12). Bambang symbolically released balloons as the 
sign of inauguration of GCU Customs.

GCU is one of the units built based on the Corruption 
Eradication Commission Regulation No. 2 Year 2014 
on Guidelines for Reporting and Gratuities Status 
Determination and Finance Minister Regulation No. 83 /
PMK.01/2015 About Gratuity Control in the Ministry of 
Finance. GCU serves as a control unit conducting control of 
gratification, in order to realize the integrity of employees in 
the Ministry of Finance. 

Bambang in his speech explained that corruption is 
the dangerous and very classic problem for Indonesia. 
Corruption should not interfere with the performance of 
Ministry of Finance including Customs. Bureaucratic reform 
that has been implemented by the Ministry of Finance 
should be maintained. Bambang added that the Ministry 
of Finance obtains the best result on the performance 

assessment carried out by Development and Finance 
Supervisory Agency and the Ministry of Administrative 
Reform, it should be appreciated together.

Commemoration Anti-Corruption Day 2015 with 
a theme “Sharing Role Building State, Sharing Role 
Combating Corruption” lasted from morning to afternoon. 
After the performance of particular apple, held a signing 
ceremony of the declaration of gratification countermeasure 
between DGCE and the association of customs and excise 
service users represented by APJP, GINSI, ALI and ALFI. 
The event also attended by Quarantine, Immigration, and 
relevant technical agencies officials. Then proceed with 
the talk show performance that presents speakers from 
PPATK Principal secretary Bjardianto Pujiono, and Director 
of Gratification Corruption Eradication Commission Giri 
Suprapdiono with moderator Ari Junaedi a Communication 
Specialists.

Bjardianto Pujiono in his presentation explained that 
the transaction was not uncommon to be an indication of 
corruption while Giri Suprapdiono illustrated the various 
types of gratification, as well as the types of gift, do not 
include gratification. 

(Translator by Jiwo Narendro P. /Zulfaturrahmi)

LET’S DO ALCOHOL BEVERAGE BUSINESS IN ORDERLY MANNER

THE MINISTER OF FINANCE OFFICIALLY ANNOUNCE CUSTOMS 
GRATIFICATION CONTROL UNIT 

ENGLISH PAGE reportage
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