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BEA CUKAI KUPANG GAGALKAN EKSPOR
ILEGAL PATUNG CAGAR BUDAYA

DJBC Sapu Bersih Penyelundupan
di Perairan Selat Malaka

KUPANG – Aparat Bea Cukai Kupang berhasil menggagalkan
pengiriman barang ekspor ilegal berupa benda cagar budaya
yang sedianya akan dikirim tujuan Luar Negeri melalui paket
pos, pada Senin (11/09).

Tanjung Balai Karimun, 8 September 2017– Untuk meng
amankan penerimaan negara pada sektor pengawasan laut,
DJBC secara sinergis melaksanakan patroli laut di seluruh
perairan Indonesia yang terbagi ke dalam dua wilayah.
Operasi Patroli Laut wilayah barat Indonesia diberi sandi
Operasi Patroli Jaring Sriwijaya, sementara di wilayah timur
Indonesia diberi sandi Operasi Patroli Jaring Wallacea.

Sesuai dokumen pengangkutan, barang tersebut dikirimkan
dari Waikabubak, Sumba Barat dengan tujuan Singapura.
“Temuan ini merupakan hasil dari pemeriksaan rutin oleh
petugas Bea Cukai, bermula dari kecurigaan atas hasil scan
X-Ray yang dilanjutkan pemeriksaan fisik barang secara
mendalam”, jelas Kepala Kantor Bea Cukai Kupang, M. Budi
Iswantoro.
Budi menambahkan, “Selanjutnya kami berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi NTT untuk memastikan
adanya pelanggaran ketentuan terkait ekspor barang tersebut.” Hasilnya dapat disimpulkan bahwa terhadap barang
berupa 2 (dua) buah patung perunggu, yang masing-masing
memiliki tinggi 92 cm, termasuk benda cagar budaya yang
diduga merupakan peninggalan zaman perundagian (zaman
logam) di Nusa Tenggara Timur.
“Benda cagar budaya dilarang untuk diekspor kecuali telah mendapatkan izin dari kementerian teknis terkait”,
tegasnya.
Saat ini barang tersebut telah dilakukan penindakan oleh
unit pengawasan Bea Cukai Kupang dan selanjutnya dilakukan penyerahan barang bukti kepada Dinas Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas pengiriman benda cagar budaya tersebut diduga melanggar Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya, pasal 68 ayat (2)
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Operasi Patroli Jaring Sriwijaya berada dibawah koordinasi Subdirektorat Patroli Laut Direktorat Penindakan dan
Penyidikan dengan lingkup pada Kantor Wilayah (Kanwil)
DJBC Aceh, Kanwil DJBC Sumatera Utara, Kanwil DJBC
Riau Sumatera Barat, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau,
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
TMP Belawan, KPPBC Tipe Pratama Bengkalis, KPPBC TMP
B Dumai, KPPBC TMP B Jambi, KPPBC Tipe Pratama Selat
Panjang, KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun, KPU Bea dan
Cukai Tipe B Batam, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tipe B
Batam, serta PSO Tipe A Tanjung Balai Karimun.
Sinergi atas penindakan yang dilakukan oleh DJBC tidak hanya bersifat internal, namun juga melibatkan Kementerian/
Lembaga terkait serta Administrasi Pabean negara lain yaitu
Indonesia dan Malaysia. Untuk lebih mengintensifkan kegiatan pengawasan, DJBC bersama Jabatan Kastam Diraja
Malaysia (JKDM) telah mengadakan Bilateral Meeting pada
Rabu, 6 September 2017 di Batam. Tidak hanya itu, DJBC
dan JKDM juga melakukan Operasi Patroli Terkoordinasi
Kastam Indonesia-Malaysia yang bertajuk Operasi PATKOR
KASTIMA. Operasi dua negara sahabat ini telah berlangsung yang ke-23 kalinya dan telah dibuka pada Kamis, 7
September 2017.

EVENT

Kunjungan Kerja Korea Customs Service
ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
mendapat Kunjungan kerja pejabat Korea Customs Service
(KCS) pada 26 September 2017, dengan agenda kerja utama pertemuan teknis yang membahas berbagai isu dalam
mengimplementasikan Agreement onTrade in Goods dalam
kerangka ASEAN Korea Free Trade Agreement (AKFTA).
Delegasi KCS terdiri dari Mr. Kim Jeong - Director of Origin
Verification, Mr. Ha Choonho - Deputy Director of Origin
Verification dan Mr. Baek Hyung Min – Korea Customs
Attache di Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh
Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
DJBC serta para pejabat yang mewakili unit teknis eselon
2 di Kantor Pusat DJBC dan KPU Tanjung Priok. Pertemuan
juga dihadiri oleh Direktur Perundingan ASEAN DJPPI dan
para pejabat yang mewakili Direktorat Fasilitas Ditjen
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
Indonesia Sebagai Negara Anggota ASEAN, saat ini telah berkomitmen dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara, salah satunya dengan
Republik Korea yang dimulai sejak tahun 2009. DJBC dan
Korea Customs Service (KCS) merupakan administrasi kepabeanan yang berperan sebagai instansi penerima yang
berfungsi memberikan fasilitasi perdagangan internasional,
antara lain melakukan verifikasi Certificate of Origin (COO)

atau Surat Keterangan Asal (SKA) dalam rangka pemberian
tarif preferensi yang diperjanjikan antar Negara Anggota
dalam skema AKFTA.
KCS dan DJBC bersama-sama memaparkan dan mendiskusikan berbagai isu implementasi Rules of Origin
AKFTA khususnya prosedur verifikasi terkait ketentuan
Direct Consignment, COOCorrection, dan Acceptance of
Clarifications. Pembahasan isu implementasi di Indonesia
adalah kembali dilandaskan kepada peraturan perundangundangan nasional yang berlaku serta ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam skema AKFTA sebagai payung
hukum pelaksanaan perjanjian dimaksud di Indonesia.
Beberapa isu pembahasan lainnya lebih lanjut akan didiskusikan bersama-sama dengan Negara Anggota AKFTA lainnya
dalam Pertemuan The17th ASEAN-Korea FTA Implementing
Committee (AKFTA-IC) dan Pertemuan the 26th ASEAN-Korea
Sub-Committee on Tariffs and Rules of Origin.
Mengakhiri pertemuan, DJBC dan KCS bersama berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan kerjasama kedua
Negara khususnya di bidang kepabeanan, dan senantiasa
memberikan pelayanan terbaik dalam fasilitasi perdagangan
internasional.
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SELUNDUPKAN 10,4 KG SABU LEWAT
HUTAN, SEORANG PRIA DIBEKUK
PETUGAS BEA CUKAI ENTIKONG

SINERGI BEA CUKAI INDONESIA DAN BEA CUKAI
MALAYSIA AWASI PERAIRAN SELAT MALAKA

Entikong - Bea Cukai Entikong berhasil melakukan penggagalan penyelundupan 10,4 Kilogram narkotika jenis
Methamphetamine (sabu) di Daerah Batang Tarang, Kabupaten
Sanggau, Kalimantan Barat dari seorang pengendara sepeda
motor berinisial PH pada hari Minggu (27/08). Sabu tersebut
dimasukkan dari Malaysia melalui jalur tikus sekitar Hutan di
daerah Bantan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dengan tujuan akhir barang di Kota Pontianak.
Kepala Kantor Bea Cukai Entikong, Souvenir Yustianto,
mengungkapkan bahwa tangkapan ini adalah puncak upaya
terus menerus yang dilakukan Bea Cukai selama tiga bulan
berturut-turut terkait diterimanya informasi akan adanya
pemasukan Narkotika melalui jalur hutan. “Selama tiga bulan telah dilakukan penggalangan dan pendalaman informasi serta melakukan pengecekan secara langsung keluar masuk hutan di sekitar perbatasan Entikong,” ungkap Souvenir.
Souvenir menambahkan bahwa Bea Cukai Entikong juga
menggandeng Personel Satgas Pamtas Batalyon Infanteri
642/Kapuas untuk melakukan penyisiran jalur hutan pada
hari Sabtu (26/08) karena adanya dugaan pelaku penyelundupan membawa senjata api rakitan, “Tim Gabungan Bea
Cukai Entikong dan Satgas Pamtas Batalyon Infanteri 642/
Kapuas melakukan penyisiran jalur hutan dan memperketat
pengawasan di sekitar perbatasan Entikong,” ujarnya.

Tanjung Balai Karimun (07/09/2017)- Salah satu bentuk
nyata pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia
dan sebagai Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai
untuk mengantisipasi tindak penyelundupan, Bea Cukai
mengambil langkah taktis dan sinergis, salah satunya dalam bentuk Operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia
Malaysia (Operasi PATKOR KASTIMA) yang dibuka secara
resmi oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi pada
hari Kamis (07/09) di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai
Tipe A Tanjung Balai Karimun.
Heru Pambudi mengungkapkan bahwa PATKOR KASTIMA ini
merupakan bukti eratnya hubungan bilateral dalam bidang
Kepabeanan dan Cukai yang telah terbangun sejak tahun
1994. “Operasi kali ini merupakan operasi terkoordinasi antara Bea Cukai Indonesia dan Bea Cukai Malaysia yang ke23. Operasi yang melibatkan dua negara serumpun sangat
penting dan strategis terutama bagi kondisi geografis Selat
Malaka yang merupakan salah satu jalur penting perdagangan dunia.
Sejalan dengan hal tersebut, pada tanggal 06 September
2017 telah dilaksanakan Bilateral Meeting antara Indonesia
dan Malaysia yang salah satu tema pembahasannya adalah
tentang Updates on Enforcement Cooperation danCustoms
Information Exchange System. Kedua hal ini sangat mendukung proses enforcement dan support informasi untuk
pelaksanaan PATKOR KASTIMA.
Untuk mendukung operasi ini, Kastam Diraja Malaysia mengerahkan 9 kapal patroli dan Bea Cukai Indonesia mengerahkan
10 kapal patroli yang terdiri dari 4 (empat) speed boat, 5 (lima)
fast patrol boat 28 meter, dan 1 (satu) fast patrol boat 60 meter. Di wilayah Indonesia, kapal-kapal tersebut akan beroperasi
di 5 sektor, yaitu mulai dari perairan Kuala Langsa, Belawan,
Tanjung Balai Asahan, Tanjung Sinaboy, Tanjung Parit, hingga
Batam. Adapun di wilayah Malaysia, sektor operasi dimulai dari
perairan Langkawi, Pulau Pinang, Lumut, Pelabuhan Klang, Port
Dickson, Muar, hingga Sungai Pulai.

Terkait pelaku dan barang bukti berupa ±10 Kg sabu telah
diserah terimakan oleh Bea Cukai Entikong kepada BNN
Provinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan proses hukum
lebih lanjut. Atas perbuatannya Sdr. PH diduga melanggar
Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan
hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling
lama 20 tahun penjara. Dalam rangkaian penindakan ini
Bea Cukai Entikong juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan rokok ilegal dari Malaysia melalui jalur hutan
pada Rabu (23/08) yang pada awalnya terindikasi terdapat
narkotika yang diselipkan di dalamnya.
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Bea Cukai Jambi

Luncurkan Inovasi
Layanan dan Pengawasan
yang Terinspirasi dari
Kearifan Lokal Jambi
Hampir setiap kota besar di tanah air memiliki ciri khas atau identitas menonjol yang dinilai sebagai ikon
kota tersebut. Ciri khas atau identitas itu menunjukkan bahwa kota tersebut memiliki kelebihan atau
keunggulan dibandingkan dengan kota lain, misalnya dari segi produk unggulan, sejarah, atau tempat
wisatanya. Hal ini tentu memberikan rasa bangga bagi masyarakat di sekitarnya.

�
Kantor Pelayanan dan
Pengawasan Bea
Cukai Tipe Madya
B Jambi

K

antor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya B Jambi dalam mengembangkan inovasi pelayanan dan pengawasannya sengaja mengambil nama-nama sesuai dengan kearifan lokal
supaya mudah diingat dan diterima oleh masyarakat setempat, seperti Siginjai, Sipinang, dan
Sijambi. “Nama-nama ini sengaja kita buat sesuai dengan nama kearifan lokal, supaya mudah diingat
dan dimengerti terutama bagi pengguna jasa,” kata Kepala Bea Cukai Jambi Priyono.
Nama pertama, yaitu Siginjai diambil dari nama keris Siginjai milik pusaka kota Jambi yang memiliki
nilai sejarah penting bagi masyarakat Jambi. Keris Siginjai digunakan Kerajaan Melayu Jambi di bawah
kepemiminan Rangkayo Hitam untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya melawan musuh, terutama untuk melawan Kerajaan Mataram yang pada saat itu menjajah wilayah Jambi. Rangkayo Hitam
sering meletakkan keris tersebut di sanggul rambutnya sehingga orang-orang menyebutnya dengan
sebutan “Ginjai” yang berarti “tusuk konde,” sampai akhirnya keris tersebut diberi nama “Keris Siginjai”.
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Selain Siginjai ada juga Sipinang, dimana buah pinang merupakan produk
unggulan lokal di wilayah Jambi. Buah
pinang yang banyak khasiatnya itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional, tetapi menjadi
salah satu produk andalan Jambi yang
diekspor ke berbagai negara.

menjalankan fungsi pengawasan dan
akan mulai dioperasikan ketika peralatan MCR telah terpasang pada tempat yang telah disebutkan sebelumnya,
mengingat penandatanganan pengadaan peralatan MCR baru dilaksanakan
beberapa waktu yang lalu.

QQ Priyono, Kepala Kantor Bea Cukai Jambi

QQ Upacara Bendera di salah satu sekolah yang dipimpin pegawai Bea Cukai Jambi

SIGINJAI (Sistem Penginderaan
dan Jaringan Intelijen)

Dengan adanya Siginjai, diharapkan
dapat meningkatkan fungsi Bea Cukai
dalam bidang pengawasan, apalagi untuk mengawasi pantai timur Sumatera
yang begitu panjang dan memiliki banyak pelabuhan tikus yang bisa disinggahi kapal-kapal kecil secara illegal.
“Dengan alat ini kita bisa memonitor
dan mementukan target lebih tepat
sasaran,” ujar Albert.

Siginjai merupakan sistem yang dikembangkan oleh Seksi Penindakan
dan Penyidikan Bea Cukai Jambi untuk melakukan pemantauan kegiatan
kepabeanan dan cukai di kawasan pabean wilayah Jambi, yaitu Kantor Bea
Cukai Jambi, Kantor Bantu Bea dan
Cukai Muara Sabak, Kantor Pos Lalu
Bea Jambi, Kawasan Pabean (ekspor
dan impor) Talang Duku, PT LPPPI, dan
Kantor Bantu Bea Cukai Kuala Tungkal.
Menurut Kepala Seksi Penindakan
dan Penyidikan Bea Cukai Jambi
Albert Ferry Hasoloan Simorangkir,
Siginjai akan dilengkapi dengan perangkat pengolah data komunikasi
berupa peralatan Monitoring Control
Room (MCR) yang terdiri dari alat-alat
pengawasan berupa CCTV pengawas
dan monitor pengawas. Siginjai ini
akan dioperasikan oleh pegawai pada
Seksi Penindakan dan Penyidikan yang
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SIPINANG (Sistem Perizinan
Online Dalam Jaringan)

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, Kantor
Bea Cukai Jambi meluncurkan Sipinang
(Sistem Perizinan Online dalam
Jaringan). Sipinang menunjang tugas
dan fungsi dalam pelayanan di bidang
kepabeanan dan cukai dalam hal trade
facilitator dan industrial assistance, yaitu pelayanan izin bongkar, izin muat,
dan izin timbun.

Menurut Kepala Kantor, wilayah pengawasan Bea Cukai Jambi memiliki karakter atau tipikal yang unik, karena
banyak kegiatan kepabeanan dan
cukai yang dilakukan di luar kawasan
pabean sehingga terpencar. “Seperti
produk lokal karet, dari dulu karet itu

ada di pinggir-pinggir sungai dan dilayani secara manual. Jadi kita buat
terobosan secara online untuk izin
bongkar, izin muat, dan izin timbunnya,” ujar Priyono.
Sipinang Bea Cukai Jambi mulai diberlakukan penuh pada 1 Juli 2017 secara online dengan Keputusan Kepala
Kantor Bea Cukai Jambi Nomor KEP727/WBC.05/KPP.MP.02/2017. Selain
mempersingkat waktu dan tenaga,
yang paling utama tujuan peluncuran
Sipinang ini adalah untuk meminimalisir pertemuan antara pegawai Bea
Cukai dengan pengguna jasa dan mencegah adanya pungutan liar (pungli).

SIJAMBI (Sistem Informasi
Jadwal Pemeliharaan
Barang Inventaris)

Sistem informasi jadwal pemeliharaan barang inventaris (Sijambi) yang
diluncurkan pada Oktober 2016 itu

PROFIL
KANTOR

QQ Kunjungan dengan Gubernur Jambi

merupakan aplikasi komputer yang
memuat jadwal pemeliharaan barang inventaris berupa mobil dinas,
motor dinas, komputer, printer, AC,
mesin fotocopy, dan senjata. Aplikasi
ini akan memberikan notifikasi kepada Kasubbag Umum, Kaur RT, dan
operator berupa pop up di komputer
dan SMS apabila ada barang inventaris yang harus dilakukan pemeliharaan
rutin.
“Sistem ini membantu mengingatkan
Kasubbag Umum, Kaur RT, dan operator tentang jadwal pemeliharaan
barang inventaris agar tidak terlewat.
Pada dasarnya, barang inventaris itu
semakin banyak dan kemampuan kita
untuk mengingat terbatas. Kalau sistem manual terkadang kita lupa, sehingga sudah rusak baru dibetulkan.
Kalau perawatannya rutin maka utilitynya semakin panjang,” kata Supriyadi
Kepala Subbagian Umum Bea Cukai
Jambi.
Secara umum, dapat dilihat bahwa setiap kantor pelayanan Bea Cukai memang memiliki ciri dan karakter tersendiri dalam bidang pelayanan maupun
pengawasannya sesuai dengan geografis dan jenis layanannya. Apalagi
dikaitkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki dan juga kesediaan

QQ Jalin Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi

sumber daya manusia yang terbatas.
Dalam mengatasai segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi,
dibutuhkan kecakapan atau manajerial
pemimpin, dalam hal ini Kepala Kantor
untuk memaksimalkan sumber daya
yang ada.
Menurut Pryino, pegawai Bea Cukai
Jambi memiliki kesenjangan (gap)
yang tinggi antara pegawai yang
berusia muda dengan yang sudah
tua. Apalagi dengan dikeluarkannya
Undang-undang Aparatur Sipil Negara,
pegawai yang sudah pensiun akhirnya
diperpanjang masa kerjanya. “Saya selalu memotivasi teman-teman supaya
yang muda tetap menghargai yang
lebih tua, dan yang lebih tua mau berbagi pengalaman dengan yang muda,”
ujarnya.
Dalam menjalin sinergi dan meningkatkan target penerimaan, Priyono
memiliki satu program yang disebut
visit customer. Dengan mengunjungi
pengguna jasa dan biasanya bertemu langsung dengan para pimpinan
(Direktur) yang langsung dapat mengambil keputusan, ternyata banyak
hal yang berkaitan dengan pelayanan
dapat ditingkatkan. “Setelah kita kunjungi dan ngobrol, ternyata ada beberapa ekspor tertentu yang seharusnya

lewat Jambi, tetapi dialihkan lewat
kantor lain. Contohnya, Kerinci itu
ekspornya lewat Bea Cukai Padang.
Dengan melakukan visit customer jadi
kita tahu apa kendala-kendala mereka.
Faktanya selama ini, setiap diadakan
undangan, yang datang paling wakilnya bukan pimpinan, karena memang
mereka sangat sibuk, jadi kita mengalah,” ujar Priyono.
Begitu juga dengan program untuk
memperkenalkan Bea Cukai kepada
masyarakat, Priyono lebih memilih
program yang sederhana dan tidak harus mengeluarkan biaya mahal. Acara
Customs Goes to School/Campus misalnya, diisi dengan kegiatan berupa keikutsertaan pegawai Bea Cukai Jambi
sebagai perangkat upacara rutin sekolah yang kemudian dilanjutkan dengan
penjabaran serta tanya jawab seputar
tugas dan fungsi Bea Cukai dalam
melindungi masyarakat dan sebagai
instansi pemerintah yang berwenang
mengumpulkan pajak demi pembangunan. “Acara ini mudah dan murah,
dengan tidak mengurangi tujuan yang
ingin dicapai. Jadi mengenalkan Bea
Cukai itu tidak harus mahal,” pungkas
Pryiono yang sudah mendatangi dan
melakukan upacara bendera di beberapa sekolah di Jambi itu. (Piter)
Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 9, SEPTEMBER 2017
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PERATURAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017
Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai serta
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-15/
BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Dalam rangka unifikasi dan simplifikasi
peraturan maka dilakukan pengaturan kembali terhadap ketentuan yang
mengatur mengenai keberatan di bidang kepabeanan dan cukai dalam satu
peraturan yaitu Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017
Tentang Keberatan di Bidang
Kepabeanan dan Cukai, yang kemudian mengamanatkan ketentuan pelaksanaannya melalui Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai yaitu PER-15/
BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan
dan Penyelesaian Keberatan di Bidang
Kepabeanan dan Cukai.
Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam kedua Peraturan dimaksud,
antara lain:
1. Latar belakang diterbitkannya kedua peraturan tersebut, antara
lain:
a. ketentuan mengenai keberatan di
bidang kepabeanan dan cukai terpisah dalam beberapa ketentuan;
b. proses bisnis penanganan keberatan di bidang kepabeanan dan
cukai perlu disempurnakan agar
dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada
pengguna jasa;
c. perlu dilakukan unifikasi dan simplifikasi peraturan mengenai keberatan di bidang kepabeanan dan
cukai dalam satu Peraturan; dan
d. PMK-51/PMK.04/2017
mengamanatkan dibentuknya Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
untuk mengatur ketentuan lebih
lanjut mengenai pengajuan permohonan keberatan, pencabutan
pengajuan keberatan, penyelesaian keberatan, keputusan Dirjen
mengenai keberatan, dan akibat
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2.
a.

b.

3.
a.
b.

c.

d.

dan upaya atas keputusan keberatan. Atas amanat dari PMK-51/
PMK.04/2017 maka terbitlah
PER-15/BC/2017 tentang Tata
Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan di Bidang Kepabeanan
dan Cukai.
Maksud dan tujuan Penyusunan
Peraturan di maksud, yaitu:
dalam rangka menjamin kepastian
hukum dan manifestasi dari asas
keadilan bagi pengguna jasa dalam
mengajukan keberatan atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
dalam rangka unifikasi dan simplifikasi peraturan mengenai keberatan di bidang kepabeanan dan
cukai dalam satu Peraturan.
Dalam peraturan tersebut diatur
hal-hal sebagai berikut:
unifikasi ketentuan tentang keberatan di bidang kepabeanan dan
keberatan di bidang cukai;
objek dari Keberatan yaitu seluruh
Penetapan Pejabat BC dan khusus
di bidang kepabeanan sudah diatur juga keberatan atas penetapan
di bidang ekspor, keberatan terhadap penetapan atas barang kiriman, dan keberatan atas bentuk penetapan lain sehingga penetapan
yang bisa diajukan keberatan lebih
jelas, misalnya penetapan terhadap SPPBMCP barang kiriman,
SPBL, dan SPPBK;
penyempurnaan
persyaratan
pengajuan keberatan, di antaranya keberatan yang harus disampaikan secara langsung;
terkait surat permohonan keberatan juga diakomodir kesempatan kepada Pemohon keberatan
untuk melakukan perbaikan atas
permohonan keberatan sebelum
jangka waktu pengajuan keberatan terlampaui;

e. mengatur mengenai jaminan keberatan di bidang cukai yang
tidak diatur dalam peraturan
sebelumnya;
f. adanya penyempurnaan mekanisme pengawasan terkait barang
impor masih berada di kawasan
pabean;
g. mengatur mengenai perlakuan
terhadap tanggal jatuh tempo
pengajuan keberatan dalam hal
hari terakhir jatuh pada bukan hari
kerja, maka keberatan dapat diajukan pada hari kerja berikutnya
baik untuk keberatan di bidang
kepabeanan maupun keberatan di
bidang cukai;
h. Mengakomodir pencabutan pengajuan keberatan oleh Pemohon
keberatan;
i. Adanya penegasan kewenangan
Dirjen dalam proses penyelesaian
keberatan, antara lain melakukan
peninjauan ke lokasi orang yang
mengajukan keberatan; dan
j. Mengakomodir juga mengenai Keputusan keberatan berupa menetapkan lain yang dapat
menetapkan tagihan lebih tinggi
atau lebih rendah dari yang diajukan keberatan atau penetapan
Pejabat Bea dan Cukai baik untuk
Kepabeanan maupun Cukai.

REPORTASE

WCO PICARD Conference:
Sebuah Perayaan Akademis di Bidang Kepabeanan
Penulis: Arfiansyah Darwin, S.E., M.M. (arfiansyahdarwin@gmail.com)
Kepala Subbidang Tenaga Pengajar pada Pusdiklat Bea dan Cukai

H

ari Ahad tanggal 24 September 2017 pukul 11.45
waktu setempat, Penulis menginjakkan kaki
untuk pertama kalinya di tanah Afrika. Penulis
mendapat tugas untuk menghadiri 12th World Customs
Organization Partnership in Customs Academic Research
and Development (WCO PICARD) Conference yang diselenggarakan di Hammamet, sebuah kota resor di tepian
Laut Mediterania yang termasuk ke dalam wilayah negara
Tunisia. Perjalanan menuju Tunisia ditempuh dalam waktu
lebih kurang 14 jam menggunakan maskapai Emirates dengan transit di Dubai, Uni Emirat Arab.

University-The Netherlands), Master of International
Customs Law and Administration-online (University of
Canberra), dan Master of Customs Investigation (Burgas
Free University-Bulgaria). Selain itu juga terdapat beberapa akademi kepabeanan yang mempersiapkan mahasiswanya untuk menjadi pegawai administrasi pabean yaitu
Ukrainian Academy of Customs, Shanghai Customs College,
dan Russian Customs Academy. Sebagian dari lembaga
pendidikan tinggi tersebut berhimpun dalam International
Network of Customs Universities (INCU). INCU mengelola
penerbitan World Customs Journal, yang terbit dua kali
setahun.
WCO telah menetapkan WCO Professional Standards sebagai pondasi bagi pendidikan kepabeanan yang dikelola secara profesional oleh institusi akademis maupun organisasi
kepabeanan. Untuk memperoleh pengakuan WCO, suatu
program studi di bidang kepabeanan harus memenuhi standar yang ditetapkan tersebut.

QQ Hammamet, Tunisia

Kepabeanan telah menjadi salah satu fokus kajian yang penting belakangan ini. Peran vital pabean dalam menjaga perbatasan, telah menjadikannya sebagai titik penting dalam
rantai pasokan global. Berbagai penelitian pun dibuat untuk
membantu pabean menemukan cara yang terbaik agar tidak
terjadi hambatan dalam rantai pasokan dan meminimalkan
biaya logistik.
Tema kepabenan pun telah mendapat tempat di dunia akademik. Saat ini beberapa perguruan tinggi di dunia telah
memperkenalkan program pasca sarjana di bidang kepabeanan. Beberapa program yang tersedia adalah Master of
Customs Administration (Charles Sturt University-Australia),
Master of Customs Administration (University of MunsterGermany), Executive Master in Customs and Supply Chain
Compliance (Rotterdam School of Management Erasmus

WCO PICARD Conference merupakan agenda tahunan yang
tercatat di dalam kalender WCO. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006 di Brussels, Belgium, WCO PICARD
Conference telah berkeliling dunia. Shanghai, San Jose, Abu
Dhabi, Geneva, Marrakesh, St. Petersburg, Puebla, Baku,
dan Manila merupakan kota-kota yang tercatat pernah
menjadi penyelenggara konferensi. Konferensi diselenggarakan sebagai wadah bagi para akademisi dan pembuat
kebijakan dari seluruh negara di dunia untuk mempresentasikan hasil kajiannya, berinteraksi, dan mendiskusikan isu
kebijakan yang vital yang mempengaruhi kepabeanan dan
perdagangan internasional. Sebanyak lebih dari seratus partisipan meramaikan penyelenggaraan konferensi tahun ini,
sebagian besar berasal dari Afrika, benua yang menjadi tuan
rumah penyelenggaraan tahun ini.
Program WCO PICARD itu sendiri bertujuan untuk:
1. meningkatkan pengetahuan profesional para eksekutif
dan praktisi kepabeanan,
2. menyediakan kerangka kerja sama untuk pendidikan
Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 9, SEPTEMBER 2017
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REPORTASE

QQ Sekretaris Jenderal WCO, Kunio Mikuriya membuka konferensi

dan penelitian di bidang kepabeanan,
3. mendorong penerapan skema pendidikan, pelatihan,
dan pengembangan yang terintegrasi oleh otoritas pendidikan, dan
4. menginisiasi pendekatan baru untuk strategi pengembangan karir pabean.
Tema konferensi berbeda-beda setiap tahunnya, disesuaikan dengan tema peringatan Hari Pabean Internasional.
Pada penyelenggaraannya yang ke-12 tahun ini, tema
yag diangkat adalah Data Analysis for Effective Border
Management. Sepanjang tiga hari penyelenggaraannya, 43
hasil penelitian dipresentasikan. Sebelas hasil penelitian dipresentasikan sebagai keynote presentation dan sisanya dipresentasikan secara simultan di tiga ruangan berbeda sesuai
temanya masing-masing. Sesuai tema HPI 2017, presentasi
utama berkisar pada tema perbatasan dan analisis data.
Beberapa hasil dari kajian yang dipresentasikan selama konferensi adalah sebagai berikut.

Borders in Globalization

Konsep mengenai perbatasan dimulai ribuan tahun yang
lalu ketika kerajaan-kerajaan membangun benteng sebagai
garis pertahanannya. Wilayah di dalam benteng merupakan daerah kekuasaan raja. Dalam masyarakat tradisional,
perbatasan muncul dari perasaan memiliki (terhadap pegunungan, sungai, dan lain-lain). Konsep ini bertahan sampai
saat ini, dimana negara-negara memiliki wilayahnya masing-masing. Masyarakat kemudian menggunakan konsep
ini untuk membedakan antara ‘kami’ dan ‘mereka’. Seiring
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dengan itu, muncul ide untuk membuat peta wilayah kekuasaan masing-masing negara sebagai dasar dari suatu
hubungan internasional.
Konsep mengenai perbatasan sebagai dinding atau benteng pemisah saat ini telah kehilangan konteksnya.
Perkembangan teknologi dan peningkatan konektivitas
telah menyebabkan semakin mudahnya melakukan perdagangan internasional. Sistem peraturan yang dibuat untuk
mengatur pergerakan barang, jasa, dan orang antar negara,
saat ini, tidak berpengaruh terhadap preferensi seseorang
dalam melakukan perdagangan, apakah memilih perdagangan domestik atau membeli dari luar negeri.
Pada sisi yang lain, perbatasan juga tidak membatasi koordinasi pengaturan yang diterapkan oleh suatu negara.
Sebagai contoh, Japan, Taiwan, dan Korea menetapkan
standar pengaturan pengepakan yang ketat untuk produk
daging yang diimpor dari Canada. Eksportir di Canada harus
mematuhi standar ini apabila ingin melakukan ekspor ke
negara-negara tersebut. Dengan demikian, sebagian berpendapat bahwa dengan penerapan standar ini, sebenarnya Japan dan kawan-kawan telah ‘menggeser’ perbatasannya ke Canada, karena secara nyata standar pengaturan
negara-negara tersebut berlaku di Canada. Hal ini disebut
sebagai regulatory border. Sebagai contoh lain, Uni Eropa
telah memberlakukan larangan untuk produk makanan agro
yang mengandung genetically modified organisms (GMOs).
Dengan demikian, UE telah menggelembungkan regulatory
border-nya, jauh dari perbatasan teritorial tradisionalnya.

REPORTASE
Dengan kondisi sebagaimana tersebut di atas, isu keamanan
menjadi tantangan bagi otoritas yang memiliki kewenangan
di perbatasan. Otoritas di perbatasan memerlukan konsep
yang baru untuk menjawab tantangan ini. Pengaturan di
perbatasan dalam rangka meningkatkan keamanan tidak seharusnya ‘menebalkan’ perbatasan. Jawaban atas pertanyaan ini adalah adanya informasi yang terpercaya. ‘Benteng’
atau perbatasan yang baru, dibangun di atas informasi yang
terpercaya. Informasi yang terpercaya dibutuhkan untuk
membuat pengaturan yang baik dan applicable, di tengah

menggeser pelaksanaan prosedur keamanannya ke titik lain
sepanjang rantai pasokan.

situasi yang kompleks dengan melibatkan banyak pihak yang
harus dihadapi.

facility), yaitu pemeriksaan yang dilakukan sebelum
barang ekspor dimuat ke atas sarana pengangkut di
pelabuhan ekspor, yang dilakukan oleh pejabat pabean
negara pengimpor.

Pergeseran paradigma di perbatasan ini menyebabkan fokus
kerja otoritas pabean tidak lagi semata mengurusi perbatasan. Data menunjukkan bahwa semakin kita memperketat
prosedur di perbatasan maka ‘industri penyelundupan’ akan
semakin mengembangkan teknik dan taktik menyelundup
yang semakin canggih atau dengan kata lain para penyelundup menjadi semakin profesional. Untuk mengatasi hal ini
maka selain meningkatkan infrastruktur dan memperbaiki
sistem penugasan pegawai, pabean juga seharusnya dapat

Dalam hal penggunaan infrastruktur, beberapa sistem yang
dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan pada perbatasan darat adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan mesin biometrik, untuk memindai data pelintas batas;
2. Penggunaan radio frequency identification (RFID), untuk memindai data kendaraan;
3. Penerapan pemeriksaan pendahuluan (pre inspection

Otoritas kepabeanan dituntut untuk lebih meningkatkan kemitraan dengan instansi lainnya. Kemitraan dengan sektor
swasta disamping sektor publik juga diperlukan untuk memperbaiki governance dan memperluas basis data intelijen.
Selain itu, melalui kemitraan yang baik dengan pedagang,
maka akan memperluas jangkauan pabean kepada mitra
asing para pedagang tersebut. Para pedagang perlu dibina
Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 9, SEPTEMBER 2017
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QQ Perbatasan biometrik

sedemikian rupa sehingga pada akhirnya, pabean dapat memandang mereka sebagai mitra yang loyal ketimbang sebagai penyelundup potensial. Pedagang besar yang patuh
dapat diberikan perlakuan yang khusus dalam penyelesaian
prosedur kepabeanannya. Penyederhanaan prosedur dapat membuat kegiatan perdagangan lebih lancar, efisien,
dan dapat diperkirakan. Ketiga hal ini sangat penting dalam
dunia perdagangan. Sebagai timbal baliknya, pedagang tersebut dapat menyediakan informasi yang terpercaya bagi
kepentingan pabean.
Secara umum, otoritas pabean perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyiapkan set prosedur yang koheren dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Reformasi pabean secara komprehensif akan berhasil guna ketimbang
melakukan reformasi parsial.
2. Menerapkan prosedur yang terkomputerisasi, tersambung dengan pengaturan akuntansi. Hal ini akan memfasilitasi perdagangan dan menyederhanakan prosedur
yang saling berkaitan, sembari mengurangi intervensi/
pemeriksaan fisik dan meningkatkan kemitraan dengan
perusahaan-perusahaan besar.
Keamanan dan efisiensi di perbatasan dapat menjadi lebih
kuat apabila dibarengi dengan sistem yang kuat dan terkoordinasi antar organisasi di lintas batas negara. Perbatasan
internasional bukanlah lingkungan yang homogen dan
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kebijakan/pengaturan di perbatasan harus mengakomodasi dinamika lokal.
Terdapat tiga skala dalam kolaborasi lintas batas negara,
yaitu:
1. Lokal, yaitu kerja sama antar unit instansi vertikal (kantor pelayanan) yang bertugas di lintas batas negara;
2. Nasional, yaitu kerja sama dalam skala nasional antar
negara yang berbatasan; dan
3. Regional, yaitu kerja sama yang melibatkan lebih dari
dua negara yang memiliki kepentingan yang saling
berbatasan.

Illicit Financial Flows thrugh Trade Misinvoicing

Trade misinvoicing (TM) adalah perbuatan dengan sengaja
memberitahukan tidak benar nilai atau volume transaksi
perdagangan internasional barang atau jasa oleh setidaknya salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Aliran
TM merupakan bagian dari aliran keuangan ilegal antar negara yang secara luas didefinisikan sebagai pergerakan nilai
secara ilegal antar negara. Penelitian oleh Global Financial
Integrity menunjukkan bahwa 87% aliran keuangan ilegal
adalah dalam bentuk TM. Aliran keuangan disebut ilegal
apabila uang tersebut didapat, ditransfer, atau digunakan
secara ilegal. TM mungkin, walaupun tidak selalu, berhubungan dengan trade based-money laundering, yaitu upaya
untuk melegalkan uang yang didapat secara ilegal melalui
mekanisme perdagangan internasional (seolah-olah uang
tersebut berasal dari perdagangan internasional).

REPORTASE

QQ Penggunaan RFID di perbatasan

Secara ekonomi, pengukuran TM sangat berguna setidaknya
terkait dua hal. Pertama, terkait pelarian modal, yakni untuk
memantau pergerakan dana antar negara, baik yang terekam maupun tidak terekam, dalam rangka untuk mengidentifikasi titik-titik rawan dan memprediksikan outcomes dari
kebijakan makroekonomi pemerintah. Kedua, terkait biaya
sosial, pihak swasta yang terlibat praktik TM mungkin akan
menerima manfaat dari praktik ini, namun bagi masyarakat
umum, ada biaya sosial yang harus ditanggung.
2016 UNCTAD Report tentang Trade Misinvoicing in Primary
Commodities in Developing Countries menemukan fakta
yang sangat mengejutkan tentang betapa banyak negara
kehilangan akibat praktik TM. Sebagai contoh adalah:
''

''

''

''

sepanjang 2000 sampai dengan 2014, praktik
underinvoice dalam ekspor emas dari South Africa
mencapai nilai USD 78,2 milyar atau 67% dari
keseluruhan nilai ekspor emas,
sepanjang 1996 sampai dengan 2014, praktik
underinvoice dalam ekspor minyak dari Nigeria ke
United States mencapai nilai USD 69,8 milyar atau
24,9% dari keseluruhan ekspor minyak Nigeria ke
United States,
sepanjang 1990 sampai dengan 2014, Chile mencatatkan
ekspor tembaga ke Netherlands senilai USD 16 milyar,
namun ekspor ini tidak ditemukan catatannya dalam
rekaman Netherlands,
sepanjang 1995 sampai dengan 2014, Zambia

mencatatkan ekspor tembaga ke Switzerland senilai
USD 28,9 milyar, lebih dari separuh dari total ekspor
tembaga, namun ekspor ini tidak ditemukan catatannya
dalam rekaman Switzerland.
Banyak metode yang digunakan dalam penelitian untuk
menghitung TM. Beberapa metode menerapkan pemisahan antara negara maju dengan negara berkembang karena
adanya perbedaan kapasitas produksi antar negara-negara
tersebut. Negara berkembang memiliki kapasitas produksi
yang terbatas sehingga menjadikannya lebih rawan terdampak biaya sosial dari TM. Biaya sosial tersebut dapat mengganggu perkembangan berkelanjutan dari standar hidup layak di negara berkembang dan meningkatkan kesenjangan
dalam pendapatan dan kesejahteraan. Biaya sosial tersebut
juga dapat membahayakan upaya pengurangan kemiskinan.
Pembedaan status negara, antara negara maju dan berkembang, didasarkan atas standar IMF dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Level pendapatan per kapita (data World Economic
Outlook);
2. Diversifikasi ekspor (data COMTRADE); dan
3. Tingkat integrasi ke dalam sistem keuangan global
(data BOP).
Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan
dalam menghitung TM:
1. Metode Makro, dimana analisis dilaksanakan secara kuantitatif terhadap data perdagangan agregat
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masing-masing negara. Metode ini menggunakan pendekatan umum dengan mengidentifikasi ketidakbiasaan dalam data, yang dapat berupa gap atau selisih/
perbedaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Global Financial Integrity, dengan menggunakan metode ini, besaran kecenderungan terjadinya TM dalam
perdagangan antara negara maju dan negara berkembang dengan basis data antara tahun 2005-2014 nilainya berkisar antara 12%-13%. Besaran ini terhitung signifikan dalam perdagangan internasional.
2. Metode Mikro, dimana analisis dilaksanakan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap informasi langsung yang
diperoleh terkait TM dari perusahaan yang terlibat.
3. Metode Mirror Trade Statistics/Partner Country, yaitu
dengan cara membandingkan catatan ekspor dari suatu negara dengan catatan impor di negara mitra dagangnya. Selisih diantara nilai keduanya diasumsikan
sebagai TM. Asumsi dalam penggunaan metode ini
adalah misinvoicing hanya terjadi di satu sisi transaksi.
Kelemahan dari metode ini diantaranya adalah:
'' tidak semua aktivitas perdagangan yang
mengandung fraud diperhitungkan, kegiatan
perdagangan yang tersembunyi dari otoritas
publik seluruhnya, mungkin tidak terekspos,
'' pemberitahuan ekspor biasanya menggunakan
incoterm FOB sementara dalam hal impor yang
digunakan adalah CIF,

Pertama sekali kita tetapkan target yang ingin kita temukan,
kemudian lakukan pencarian target di dalam set data yang
kita miliki. Setelah proses tersebut selesai, baru dirumuskan
model yang sesuai untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

''

''
''

perbedaan klasifikasi barang yang digunakan
antar negara,
kesalahan pemberitahuan asal dan nilai barang,
tidak tersedianya data dalam level transaksi.

4. Metode Abnormal Prices/Price Filter. Dengan penggunaan sistem klasifikasi barang berdasarkan Harmonized
System, maka pabean memiliki data yang cukup mengenai harga barang berdasarkan masing-masing klasifikasi barang yang diberitahukan. Dengan demikian dapat ditelusuri harga normal dari suatu barang tertentu.
Praktik TM dapat dideteksi manakala terjadi transaksi
impor barang yang harganya menyimpang dari harga
normalnya. Metode ini dapat dengan mudah diterapkan oleh pabean dan tidak memerlukan data tambahan. Seluruh data yang dibutuhkan telah tersedia pada
database pabean. Data harga normal dapat juga diperoleh dari harga yang berlaku secara internasional.
5. Metode Data Mining. Data mining merupakan teknik
penggalian data yang tidak hanya digunakan untuk
mendeteksi terjadinya pelanggaran dalam pemberitahuan pabean, tetapi secara luas digunakan untuk berbagai aplikasi. Secara sederhana teknik data mining kita
temui penggunaannya pada saat kita melakukan pencarian dalam mesin perambah data (Google, Yahoo, dan
sebagainya). Mesin akan merekomendasikan beberapa
pencarian kita sebelumnya yang mencerminkan preferensi kita. Tahapan yang dilalui dalam metode ini adalah sebagai berikut:

Customs and Tax Cooperation

1. Pertukaran data penjualan dan pembelian/ekspor dan
impor;
2. Penetapan harga (penetapan nilai pabean bagi pabean
dan transfer pricing bagi perpajakan);
3. Post clearance audit;
4. Peningkatan manajemen risiko menjadi lebih komprehensif; dan
5. Penegakan hukum yang efektif atas pelanggaran pidana
kepabeanan dan keuangan.
6. Hubungan antara pabean dan perpajakan dalam hal penetapan harga dapat tergambar dalam gambar berikut
ini.

Penelitian menemukan adanya beberapa area potensial
untuk pelaksanaan kerja sama anatara pabean dengan perpajakan yaitu:

Beberapa tantangan yang dapat menghambat terlaksananya kerja sama ini adalah:
1. Potensi konflik dan/atau kurangnya harmonisasi dalam
kerangka peraturan kedua instansi.
2. Akses yang terbatas ke dalam database masing-masing
(berdasarkan permintaan).

Kerja sama antara administrasi kepabeanan dan perpajakan
telah menjadi isu sentral beberapa tahun belakangan ini.
Pemerintah Indonesia pun telah memulai beberapa tahapan awal untuk merintis kerja sama yang lebih erat diantara
dua instansi yang menghasilkan penerimaan bagi negara ini.
Program yang paling baru adalah adanya program secondment diantara kedua instansi ini.
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3. Perbedaan strategi intervensi.
4. Perbedaan pendekatan dalam penegakan hukum.
5. Perbedaan budaya dan filosofi.
Untuk meningkatkan kerja sama antar kedua instansi, dapat
diambil langkah-langkah sebagai berikut:

Dengan kerja sama tersebut di atas, manfaat yang dapat
diperoleh diantaranya proses pertukaran informasi terotomasi, mengurangi risiko fraud, mengurangi risiko kesalahan
dan inakurasi, dan memudahkan pelaksanaan verifikasi atas
identitas pengguna jasa.
Daftar penelitian yang pada 12th WCO PICARD Conference
yang menjadi referensi:
1. Reflections on methods for estimating trade misinvoicing - approaching consensus? Matthew Salomon,
Global Financial Integrity (Washington).
2. Detecting trade misinvoicing: price-filter method vs.
partner-country method. Simon Pak, Pennsylvania State
University.
3. Trade misinvoicing: why we need a common approach
for detection, measurement and prevention? Clement
Migai, Institute for Austrian and International Tax Law,
Vienna University of Economics and Business (WU)
(Austria).

4. Customs-FIU cooperation in combatting IFFs.
Chang-Ryung Han, Korea Customs Service.
5. Biometrics and border security: challenges and possibilities of harmonized standards. Benjamin Muller, King’s
College, Western University.
6. Are there lessons for Customs in BIG research? Emmanuel
Brunet-Jailly, Professor, University of Victoria (Canada)

and Editor of the Journal of Borderlands Studies.
7. Moving security from borders to points of vulnerability:
the case of the North American trucking industry. Todd
Hataley, Royal Military College of Canada.
8. Cross-border collaboration and policy implementation
at the regional scale: examples from the Western border of Canada and the United States. Laurie Trautman,
Western Washington University.
9. Customs-Tax cooperation in the European Union. Walter
De Wit, Erasmus University, Rotterdam.
10. Customs-Tax cooperation: exploiting the potential
of new technologies. Alicja Majdanska, Institute for
Austrian and International Tax Law, Vienna University.
11. Data Integration in Customs Risk Management. Luojun
Bai, Shanghai Customs College.
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PROGRAM PENERTIBAN
IMPOR BERISIKO TINGGI

P

rogram Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) merupakan bagian dari program Reformasi Kepabeanan dan Cukai
(PRKC). Program PIBT ini adalah langkah nyata Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjawab tantangan
dari masyarakat yang menginginkan perdagangan ilegal dapat diberantas. Menurut Direktur Penerimaan dan
Perencanaan Strategis Bea Cukai Sugeng Apriyanto, setidaknya ada dua alasan PIBT ini perlu digalakkan, pertama impor
berisiko tinggi menyebabkan banyaknya beredar barang-barang ilegal yang membuat persaingan tidak sehat dan mengancam industri dalam negeri serta potensi masuknya barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat. Kedua dari sisi penerimaan, PIBT ini membuat penerimaan negara tidak optimal baik bea masuk (BM) maupun pajak dalam rangka impor (PDRI).
Sugeng Apriyanto mengatakan, optimalisasi
penerimaan menjadi salah satu fokus tema
reformasi perpajakan dan kepabeanan dan
cukai yang telah digulirkan sejak akhir tahun
2016 yang lalu. Berbagai upaya optimalisasi penerimaan dilakukan Bea Cukai dalam
rangka menindaklanjuti arahan Presiden
untuk mengamankan penerimaan negara.
Sebagaimana disadari bahwa penerimaan
perpajakan memegang peranan penting
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Kontribusi penerimaan perpajakan mencapai 80% dari total penerimaan negara, dimana penerimaan impor (bea
masuk + PDRI) mencapai 18,4% dari total
penerimaan perpajakan.
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QQ Diatas adalah chart yang menunjukkan data realisasi bea masuk lima tahun
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Very High Risk Import
Compliance Program

V

ery High Risk Importers Compliance Program (PIBT) is part of Customs and Excise Reform Program. The program is
Directorate General of Customs and Excise (DGCE)’s real effort to answer challenge from the society which demands
the eradication of illegal trade. According to Director of Revenue and Strategic Planning, Sugeng Apriyanto, there
are at least two reasons why this program should be enforced, firstly very high risk import activity causes widespread of
illegal goods impacting on unfair competition and threatening local industries, as well as permitting prohibited and restricted
goods to enter which is potentially harmful for society; secondly, from revenue perspective, very high risk import activities
also causes difficulty to collect state revenue optimally, both from import duties and import related taxes.
Sugeng Apriyanto stated that revenue optimization is one of the highlighted theme of
tax and customs and excise reform, which
has been implemented since late of 2016.
Various efforts on optimizing revenue have
been conducted by DGCE as to follow up
President’s order to optimize state revenue.
As acknowledged, tax revenue is considered
a great contributor in State Budget (APBN).
Tax revenue contribution reaches up to 80%
of total state revenue, in which import revenue (import duties and import related taxes)
acquires 18,4% of total tax revenue.
Above is a chart showing import duties realization data from the last five years, consisting
of annual realization data and semi-annual
realization data compared to year on year.

The data shows that from the last two years (2015 and 2016) import duties
realization had been declining from the previous year (2014). Besides, annual import duties realization also tends to stagnate.
Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 9, SEPTEMBER 2017
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Di atas adalah chart yang menunjukkan data realisasi bea
masuk lima tahun terakhir, yang terdiri dari data realisasi
tahunan dan data realisasi semesteran yang dibandingkan
Year on Year (YoY). Mengamati data realisasi bea masuk dalam lima tahun terakhir tersebut dapat dilihat bahwa dalam
dua tahun terakhir (tahun 2015 dan 2016) realisasi bea masuk menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya
(tahun 2014). Disamping itu, realisasi tahunan bea masuk
juga cenderung stagnan.
Faktor lain yang juga penting terkait dengan penerimaan
negara adalah tax base, yang menjadi dasar utamanya proyeksi penerimaan negara. Tax base dapat ditunjukkan dari
data devisa impor yang tercatat dan dilaporkan/di-declare
oleh importir dalam importasinya. Data enam tahun terakhir
devisa impor menunjukkan penurunan dalam dua tahun terakhir (tahun 2015 dan 2016). Berikut data devisa impor lima
tahun terakhir dalam jutaan dolar (million USD).

QQ Sumber: Data Ceisa DJBC (diolah)

Cenderung turunnya tax base dalam dua tahun terkahir (tahun 2015 dan 2016) tentunya akan menyulitkan Bea Cukai
dalam merealisasikan arahan Presiden dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
Disadari bahwa keuangan negara harus dikelola secara dinamis. Setiap perubahan harus terus diamati dan direspon
secara tepat. Kontraksi dan perlambatan ekonomi yang sudah ditunjukkan sejak pertengahan tahun 2015 direspon
pemerintah melalui berbagai stimulan dan kebijakan yang
dikeluarkan dan berjudul paket kebijakan ekonomi. Dua puluh dua bulan telah berlalu, dan lima belas paket kebijakan
ekonomi telah dikeluarkan pemerintah sejak diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I pada awal September
2015. Terakhir, di pertengahan Juni 2017, pemerintah merilis Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XV yang menyasar sektor
logistik guna mempercepat arus barang di pelabuhan melalui penyederhanaan ketentuan dan perizinan.
Sugeng Apriyanto menjelaskan bahwa secara komprehensif melalui program penertiban importir berisiko tinggi dan
penyederhanaan perizinan ini, pemerintah berkomitmen
untuk mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif
bagi dunia usaha, khususnya pemenuhan kebutuhan barang
impor bagi industri kecil dan menengah (IKM) dan masyarakat perbatasan, menciptakan perizinan yang mudah, cepat,
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murah, dan transparan serta mendorong otomasi pelayanan, mengisi pasokan komoditi yang ditinggalkan importir
borongan oleh importir patuh (yang memenuhi pembayaran
fiskal secara benar dan memenuhi perizinan lartas, serta
memanfaatkan momentum penertiban importir berisiko
tinggi ini dalam mendorong pertumbuhan industri dalam
negeri.

Defenisi dan Konsepsi

Secara sederhana, boleh dikatakan bahwa impor berisiko
tinggi adalah importasi yang memiliki peluang terjadinya
penyelewengan/pelanggaran ketentuan yang berlaku.
Pada umumnya, modus yang digunakan adalah dengan under invoicing (pemberitahuan harga lebih rendah dari yang
seharusnya) maupun penghindaran pemenuhan perizinan
larangan dan/atau pembatasan.
Menurut Kasubdit Perencanaan Strategis dan Manajemen
Transformasi Bea Cukai Ambang Priyonggo, secara kuantitas jumlah importir yang tergolong dalam kategori berisiko
tinggi ini relatif kecil (sekitar 5%), akan tetapi dampak yang
ditimbulkannnya cukup besar dan berpengaruh langsung
pada penerimaan negara (APBN).
Chart di bawah menggambarkan secara ringkas posisi importir berisiko tinggi (very high risk importir/VHRI) terhadap
seluruh importir dan dampaknya terhadap industri dan pe-

nerimaan negara, sebagai berikut:
QQ Sumber: Paparan Rakor Bea Cukai (28 Juli 2017)

Lebih jelasnya, Ambang Priyonggo mengatakan bahwa
Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi adalah miniatur
dari program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai
yang berjumlah 19 Inisiatif Strategis (IS) dan 778 Rencana
Aksi. Diyakini, keberhasilan dari program ini akan menjadi
proyeksi keberhasilan PRKC secara keseluruhan.
“Program PIBT ini sesungguhnya bersumber dari dua hal.
Pertama, arahan Presiden untuk mengoptimalkan penerimaan negara, dan kedua adanya Paket kebijakan Ekonomi
tahap XV terkait perbaikan logistik nasional. Dua hal tersebut menjadi landasan konsepsi program PIBT ini,” ujar
Ambang Priyonggo, yang baru dipromosikan menjadi

MAIN
REPORT
Another factor that is just as important related to state revenue is tax base. Tax base becomes a main groundwork for
state revenue projection. It can be calculated from registered and declared import foreign exchange by importers.
Data from the last six years shows that import foreign exchange declined from the last two years (2015 and 2016).
Here are the data of import foreign exchange from the last
five years in million dollars, as listed:

The declining tax base trend in the last two years will cause
difficulty for DGCE to fulfill President’s order in optimizing
state revenue.
It is recognized that state finance management should be
dynamic. Every change must be observed and responded
appropriately. Economic contraction and slowdown which
has been going since in the middle of 2015 is responded by
the government by creating economic stimulant and policy
known as economic policy package. There have already been
15 economic policy packages since 20 months ago the first
economic policy package was first launched on the early
September 2015. Meanwhile, the 15th economic policy package, the latest one was launched in the middle of June 2017
targeting logistic sector in order to expedite flow of goods
in seaport through procedure and licensing simplification.
Sugeng Apriyanto explained comprehensively that through
very high risk importers compliance program and licensing
simplification, the government are committed to encourage
the creation of good business environment which will benefit local industries, especially to meet the demand of raw
materials import for small medium enterprise and citizens
at border; to create easy, fast, low-priced, and transparent licensing as well as to implement automation service; to facilitate compliant importers to fill the gap of import commodity
which used to be imported by very-high risk importers; and
to boost local industries growth.

According to Deputy Director of Strategic Planning and
Transformation Management, Ambang Priyonggo, who
has just promoted as an Advisor For Director General on
Capacity Building and Organization Performance, that
quantitatively the number of high risk importers is relatively small, only about 5%, nevertheless they give significant
impacts on state revenue.
The chart below briefly explains the impacts caused by very
high risk importers towards compliant importers, industries,
and state revenue:

Furthermore, Ambang explains that Very High Risk Importers
Compliance Program is part of Customs and Excise Reform
Reinforcement Program which consists of 19 Initiative
Strategics and 778 Action Plans. It is believed that the success of Very High Risk Importers Compliance Program will be
reflected to the success of whole Customs and Excise Reform
Reinforcement Program.
“This program was actually initiated by two matters. Firstly,
President’s order to optimize state revenue, and secondly
the economic policy package stage XV on Development of
Business and Competitiveness of National Logistics Service
Providers,” said Ambang.
Furthermore, the implementation Very High Risk Importers
Compliance Program has been elaborated into five areas
of improvement, namely: improvement of fiscal payment
compliance, improvement of taxes supervision and taxes
enforcement, improvement of business community engagement and public communication, and improvement
of program management and administration. Very High
Risk Importers Compliance Program’s concept as a part of
Customs and Excise Reform Reinforcement Program can be
shown on a chart below:

Definition and Conception

Briefly explained that very-high risk import is an import activity in which there is a chance of infringement of law and
procedure. Generally, under invoicing is a method of declaring import goods’ under its actual value or avoiding licensing
compliance of prohibited and restricted goods.
Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 9, SEPTEMBER 2017
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Program Penertiban Importir Berisiko
Tinggi sebagai miniatur dari program
Reformasi Kepabeanan dan Cukai adalah
langkah nyata Bea Cukai dalam menjawab
tantangan masyarakat yang menginginkan
perdagangan ilegal dapat diberantas.
Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan
Kinerja Organisasi Bea Cukai ini.
Lebih lanjut, program PIBT kemudian dielaborasi dalam lima
area yaitu pembenahan sistem pemenuhan kewajiban fiskal; pembenahan sistem pelayanan dan fasilitasi; pembenahan sistem pengawasan perpajakan dan penegakan hukum; pembenahan sistem perlibatan masyarakat usaha dan
komunikasi publik; dan sistem manajemen dan administrasi

program. Konsep program PIBT sebagai bagian dari program
PRKC dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:
QQ Sumber: Paparan Rakor Bea Cukai (28 Juli 2017)

Satgas Penertiban Importir Berisiko Tinggi

Disadari bahwa permasalahan perdagangan ilegal ini merupakan masalah yang sangat kompleks, maka penanganannya tentunya tidak cukup hanya dari internal Bea Cukai,
namun memerlukan sinergi dan dukungan dari berbagai instansi. Atas pertimbangan kompleksitas tersebut, maka dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan Bea Cukai,
Polri, TNI, Menko Perekonomian, PPATK, Kejaksanaan, KPK,
KSP, dan Ditjen Pajak yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Inisisasi pelibatan ini dilaksanakan melalui
deklarasi bersama pada tanggal 12 Juli 2017 sebagai bentuk
komitmen atas pelaksanaan program penertiban ini. Satgas
PIBT nantinya akan dibentuk di pusat maupun di daerah
(sesuai kebutuhan). Satgas ini akan melakukan fungsi baik
kebijakan maupun operasional pada lima area yang telah
disebutkan sebelumnya.
Selain dukungan aparat penegak hukum, Kementerian dan
Lembaga (K/L) sebagai penerbit ketentuan perizinan dan
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lartas (barang larangan dan/atau pembatasan) memegang
peranan penting dalam kesusksesan program PIBT ini.
Dukungan dari K/L terkait mutlak diperlukan. Untuk itu, pada
tanggal 1 Agustus 2017 yang lalu Menteri Keuangan mengundang para pimpinan K/L penerbit ketentuan lartas, antara
lain Kemendag, Kemenperin, KKP, Kementan, Kemenkes,
KemenLHK, ESDM, Kominfo, Badan Karantina Pertanian,
dan BPOM, di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Mezzanine Gedung
Djuanda I Kementerian Keuangan tersebut guna membahas penyederhanaan perizinan (larangan dan pembatasan
impor) dan simplifikasi tata niaga perdagangan internasional
dan implementasi pengawasan post border. Hal ini tidak lain
bertujuan sebagai upaya percepatan arus barang di pelabuhan melalui penyederhanaan tata niaga (ekspor-impor).
Pola kerja dan pola pengelolaan program PIBT adalah seba-

gaiman digambarkan bagan di bawah ini:
QQ Sumber: Paparan Rakor DJBC (28 Juli 2017)

Upaya penertiban oleh Satgas yang dilakukan melalui skema
operasi bersama akan berfokus pada kegiatan impor di pelabuhan utama, yaitu Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung
Perak, Belawan, dan Cikarang, dan kegiatan impor di pesisir
timur Sumatera (Kepulauan Riu, Dumai, Teluk Nibung dll).
Namun demikian, pengawasan di wilayah-wilayah yang lain
tetap diperketat, untuk benar-benar bisa memberantas dan
menghindari praktik perdagangan ilegal tersebut hanya berpindah tempat.
Selain melalui operasi bersama yang dilakukan oleh Satgas,
juga dalam aspek yang lebih makro dilakukan melalui, antara lain:
''

''

''

Perbaikan rantai distribusi ke seluruh wilayah Indonesia
(terutama ke daerah perbatasan) untuk memastikan
kecukupan supply barang dan menghilangkan adanya
gap harga antara barang dari dalam negeri dengan
barang dari luar negeri;
Pembenahan pelabuhan rakyat/pelabuhan tikus
khususnya di perbatasan;
Sinergi antar K/L di bawah koordinasi Menko
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restricted goods licensing simplification, as well as simplification of international trade trading system and post border
supervision implementation. There is no other purpose than
to expedite logistics flow in seaport through import-export
procedure simplification.
Very High Risk Importers Compliance Program work flow and
management flow is as shown on chart below:

�
Ambang Priyonggo, Deputy
Director of Strategic
Planning and Transformation
Management

Very High Risk Importers Compliance
Program Task Force

It is realized that illegal trade becomes a complex problem,
therefore DGCE can not resolve this issue alone, but needs
support and synergy from other related agencies. Upon this
consideration, Very High Risk Importers Compliance Program
Task Force is established, involving DGCE, Indonesia National
Police, Indonesia National Army, Coordinating Ministry for
Economic Affairs, The Financial Transaction Report and
Analysis Center, Attorney’s General Office, The Corruption
Eradication Commisions, Presidential Chief Staff Office, and
Directorate General of Taxes, and working under direct supervision from President. The task force was firstly initiated by establishing joint declaration on 12th July 2017 as a
commitment of the implementation of this program. Later,
the task force will be established in center unit and regional
unit based on the demand. The task force will run policy
and operational function of the five areas mentioned above.
Aside from law enforcement agencies support, ministry and
institution, as the administrator of prohibited and restricted
goods permit, plays important role on the implementation
of High Risk Importers Compliance Program. Their support
is absolutely needed. Therefore, on 1st August 2017 Minister
of Finance invited several Ministries and Agencies which
authorize the issuance of prohibited and restricted goods
permits, namely from: Ministry of Commerce, Ministry of
Industry, Ministry of Fisheries and Marine Affairs, Ministry of
Agriculture, Ministry of Health, Ministry of Environment and
Forestry, Ministry of Mineral and Energy Resources, Ministry
of Communication and Informatics, Agricultural Quarantine
Agency, and National Agency of Food and Drug Control, in
coordination with Coordinating Ministry of Economic Affairs.
The meeting, which was held at Djuanda Tower I, Ministry
of Finance, discussed about progress of prohibited and

The compliance program, in a form of joint operation conducted by the task force, will focus on import activity in several main seaports (Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung
Perak, Belawan, and Cikarang), and import activity on east
coast of Sumatera (Riau Islands, Dumai, Teluk Nibung, etc).
Nevertheless, supervision in other areas is still sustained in
order to prevent illegal trade practice move from one seaport to another, but to completely eradicate it.
In addition to joint patrol activity conducted by task force,
there are several improvements in wider aspects, namely:
''

''
''

''

Logistics chain distribution system improvement
especially for border areas in order to ensure the
availability of goods supply and to diminish the price
gap of import and local products.
Illegal seaports control especially on borders.
Cooperation establishment among ministries and
agencies, coordinating with Coordinating Ministry for
Economic Affairs, for simplifying import clearance.
Data and business process integration between
agencies; single identity establishment between DGCE
and DGT; business process integration between DGCE
and DGT in Batam Free Trade Zone; and Indonesia Single
Risk Management (ISRM) implementation acceleration.

Besides establishing cooperation with external ministries, institutions, and law enforcement agencies, there are several
efforts conducted independently by DGCE, namely:
a. Tactical Operational Aspects
'' Policy dissemination to association
'' Meticulous goods examination in seaport
'' High value goods import arrangement in airport
'' Free Trade Agreement facility examination
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LAPORAN
UTAMA

''

Perekonomian untuk melakukan penyederhanaan
perizinan impor; dan
Integrasi data dan proses bisnis antar instansi, seperti
single identity Bea Cukai dan Ditjen Pajak; integrasi
proses bisnis Bea Cukai dan Ditjen Pajak di Free Trade
Zone (FTZ) Batam; dan percepatan implementasi
Indonesia Single Risk Management (ISRM).

Selain melalui sinergi dengan aparat penegak hukum dan
K/L lain, juga dilakukan upaya-upaya internal, antara lain:
a. Aspek taktis operasional
'' Sosialisasi kepada masyarakat usaha (asosiasi);
'' Pengetatan pemeriksaan barang di pelabuhan;
'' Penataan impor barang mewah (high value) di bandara;
'' Pengujian fasilitas FTA;
'' Pengawasan yang lebih ketat kepada jajaran internal
Bea Cukai, baik oleh Unit Kepatuhan Internal
maupun oleh pengawas eksternal (KPK, Inspektorat
Jenderal, dan Komwasjak).
b. Aspek kebijakan
'' Perbaikan sistem penetapan nilai pabean (harga)
dan database harga;
'' Revitalisasi manajemen risiko Bea Cukai untuk lebih
memastikan bahwa pengguna usaha diberikan treatment
yang sesuai dengan risiko dan tingkat kepatuhannya;
'' Pembentukan suatu sistem monitoring untuk
transaksi dan perilaku yang tidak wajar;
c. Penataan kebijakan tarif fiskal impor, khususnya MMEA.

Progress Capaian

Sejak awal tahun, Bea Cukai bersama Direktorat Jenderal
Pajak telah berkolaborasi dalam meningkatkan pengawasan fiskal terhadap wajib pajak, yang sekaligus juga sebagai
pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai. Menurut
Kepala Seksi Kebijakan Organisasi, Direktorat Penerimaan
dan Perencanaan Strategis Bea Cukai Rubiyantara, kepatuhan perpajakan dari importir ini perlu diuji dan diteliti secara
mendalam. Hasilnya dapat dilihat dari salah satunya jumlah
pemblokiran yang dilakukan.
“Pemblokiran telah dilakukan terhadap sebanyak 676 importir berisiko tinggi di triwulan I tahun 2017 dan 65 importir berisiko tinggi di triwulan II tahun 2017. Diketahui sampai
dengan semester II ini jumlah importir berisiko tinggi terus
mengalami penurunan,” kata Rubiyantara.
Dia menjelaskan bahwa, hasil dari program PIBT sebagai
bagian dari joint operation Bea Cukai dan Ditjen Pajak ini
tentunya belum dapat diukur secara menyeluruh dalam
tempo yang relatif singkat, namun demikian perubahan ke
arah yang positif sudah ditunjukkan. Jumlah importir berisiko tinggi maupun volume impornya terus menurun secara
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drastis. Apabila kita bandingkan data di awal tahun 2017
dengan data di bulan Agustus 2017, maka diketahui jumlah
rata-rata importir berisiko tinggi yang melakukan aktivitas
tiap harinya menurun sebesar 51% (dari sebelumnya ratarata 166 importir di Januari 2017 menjadi 82 importir di
Agustus 2017). Jumlah importasi pun mengalami penurunan sebesar 65% (dari yang semula rata-rata 358 dokumen
PIB di Januari 2017 menjadi 126 dokumen PIB di Agustus
2017). Hal yang menarik juga adalah sudah dicantumkannya nama pemilik barang yang sebenarnya (indentor) dalam pemberitahuan impor barang yang disampaikan oleh
importir, sehingga hal ini mempermudah administrasi dan
pengawasan kepatuhan perpajakan oleh Ditjen Pajak.
Sebagai penutup, penertiban importir berisiko tinggi sekaligus bagian dari program Penguatan Reformasi Kepabeanan
dan Cukai merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Penyederhanaan
perizinan dan tata niaga impor ekspor adalah lanjutan dari
program penertiban ini yang bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas produksi Industri dalam negeri, dan menciptakan
tata niaga yang lebih efektif dan transparan guna pengurusan perizinan secara cepat dan murah.
Keberhasilan program penertiban ini diharapkan tidak hanya
berdampak pada peningkatan penerimaan negara menjadi
optimal, namun lebih besar lagi diharapkan akan tercipta persaingan usaha yang sehat yang akan mendorong tumbuhnya
industri dalam negeri. Sementara di sisi lain, kegagalan program ini, yang tentunya tidak diharapkan, akan mempertaruhkan kredibilitas dan kepercayaan publik kepada Bea Cukai.
Untuk itu diharapakan semua jajaran menyadari hal tersebut
sehingga bersungguh-sungguh mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Konsistensi adalah kata kunci dalam keberhasilan
program ini. Serta komitmen dari K/L dan aparat penegak hukum harus terus dijaga. Untuk itu komunikasi dan koordinasi
tetap dilakukan secara intens dan rutin.
Pada akhirnya, kita optimis reformasi kepabeanan dan cukai
ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan yaitu mewujudkan institusi Bea Cukai yang kredibel dan bisa dipercaya publik, mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan
konstitusi dan undang-undang, mengumpulkan penerimaan
negara, menciptakan kepastian usaha, dan melayani masyarakat dengan profesionalisme, integritas, dan efisiensi yang
tinggi. (Piter/Rafiq)

MAIN
REPORT
''

Strict supervision of DGCE’s internal line either it is
conducted by Internal Compliance Unit, or external
supervisor (Corruption Eradication Commissions,
Inspectorate General, and Taxation Supervisory
Committee.

b. Policy Aspects
'' Customs value determination and value database
refinement
'' DGCE’s risk management revitalization to ensure
that the service given to service users is equal to
compliance level.
'' Establishing monitoring system of transaction
system and abnormal behaviour
c. Import Fiscal Tariff Policy Refinement, especially for alcoholic beverages.

Achievements Progress

Since the beginning of 2017, DGCE has been collaborating
with Directorate General of Taxes to increase supervision
towards taxpayers who is also customs service users. according to Head Section of Organization Policy, Directorate
of Revenue and Strategic Planning, Rubiyantara, that importers tax compliance must be examined and investigated
thoroughly. One of the result is shown from the number of
importers’ license blocking.
“In the first quarter of 2017, 676 high risk importers licenses
had been blocked, meanwhile 65 licenses had been blocked
in the second quarter of 2017. Until second semester of 2017
the number of high risk importers have been decreasing,”
said Rubiyantara.
Rubiyantara explains that the result of Very High Risk
Importers Compliance Program, as a part of joint operation
of DGCE and DGT, can not be comprehensively measured
in a relatively short period, however several improvements
have been made during the implementation. Both the number of very high risk importers and import volumes have
been drastically decreasing. The data in August 2017 shows
that the average number of import activity by very high risk
importers has been decreasing 51% if compared to early 2017
(Decreasing to 82 importers in August 2017, from previously 166 importers in January 2017). The number of import

Very High Risk Importers Compliance
Program, a small part of Customs and
Excise Reform Strengthening Program, is
a concrete action of DGCE to answer the
demand of society to eradicate illegal trade.
activities also decreases by 65% (Decreasing to 126 import
declaration documents in August 2017, from previously 358
import declaration documents in January 2017). Another
good fact is that importers have voluntarily entered good’s
owner name in import declaration documents, so that administration process and compliance supervision by DGT will
be easier to conduct.
In conclusion, Very High Risk Importers Compliance Program,
as part of Customs and Excise Reform Strengthening Program
is follow-up action of President’s order for optimizing state
revenue. Simplification of licensing issuance and import export trading system are sequence of the compliance program aiming for increasing production capacity of domestic
industries, building effective and transparent trading system in order to promote fast, and creating efficient licensing
issuance.
It is expected that the success of this program does not
only optimize state revenue, but also have bigger impact
on creating healthy business competition which will boost
domestic industry’s growth. Therefore, all parties must be
concerned in order to achieve the objectives of the program.
Consistency, as well as the commitment of related ministries, agencies, and law enforcement institutions, is the key
to succeed the program. Therefore communication and coordination among agencies must be conducted intensively.
We are optimistic that customs and excise reform strengthening program will run well as planned and achieve the program’s objectives as to provide credible status for DGCE, be
able to conduct task based on law and constitution, collect
state revenue, provide certainty in business, and provide
service with professionalism, integrity and highly efficient.
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WAWANCARA

Wawancara Dirjen
Persaingan Usaha dan Penerimaan
Negara Akan Baik,Bila Importir Berisiko
Tinggi Dapat Ditertibkan

Membuat suatu peraturan dan sistem mungkin
tidak terlalu sulit, dibandingkan dengan
mengawasi dan meyakinkan agar peraturan
dan sistem tersebut bisa dijalankan dengan baik
dan benar. Begitu juga dalam hal impor. Sudah
banyak peraturan dan sistem yang dibuat
supaya pelaksanaan impor dilakukan dengan
baik dan benar, namun sampai sekarang
masih ada saja orang atau perusahaan yang
melakukan pelanggaran dalam hal impor, demi
memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi pemerintah yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya
proses impor, baik melalui pelabuhan laut dan udara, terus
berupaya dan berinovasi supaya pengawasan dan proses
impor bisa berjalan dengan optimal. Untuk mengetahui bagaimana upaya terkini yang dilakukan Bea Cukai dalam hal
menertibkan importir berisiko tinggi (very high risk importir), WBC melakukan wawancara dengan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai, Heru Pambudi.

Bisa Bapak jelaskan, apa yang dimaksud dengan
importir berisiko tinggi (VHRI)?
Importir berisiko tinggi adalah importir yang melakukan importasi yang memiliki peluang terjadinya penyelewengan/
pelanggaran ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, importir berisiko tinggi ini melakukan importasi secara borongan
dengan modus under invoicing (pemberitahuan harga lebih
rendah dari yang seharusnya) ataupun penghindaran pemenuhan perizinan larangan dan pembatasan (lartas).
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Selama ini sudah banyak fasilitas yang diberikan
pemerintah untuk memudahkan proses
impor, tetapi masih ada saja yang tidak patuh.
Bagaimana menurut Bapak?
Begini, fasilitas dan kemudahan fiskal yang diberikan kepada
pengguna jasa sifatnya selektif. Dalam arti bahwa pengguna
jasa yang akan menerima fasilitas fiskal tersebut terlebih
dahulu kita assess dan kita nilai kelayakan dan tingkat kepatuhan perpajakannya. Singkatnya, pengguna jasa yang
mendapat fasilitas tersebut adalah pengguna jasa dengan
kategori risiko rendah/pengguna jasa patuh (jalur hijau dan/
atau prioritas). Sementara itu, untuk importir yang berisiko
tinggi ini tentunya secara mekanisme akan sulit untuk mendapatkan fasilitas/kemudahan fiskal, dikarenakan mekanisme assesment yang kita lakukan.
Walaupun secara umum dapat saya katakan bahwa banyaknya fasilitas/kemudahan fiskal yang diberikan pemerintah
terkait fiskal tidak bisa langsung disimpulkan akan paralel dengan tingkat kepatuhan pengguna jasa/wajib pajak tersebut,
namun yang terpenting bahwa setiap fasilitas yang kita berikan kepada pengguna jasa ada konsekuensinya, yang di awal
tentunya sudah kita sampaikan. Kemudahan yang mereka

terima tentu harus diikuti dengan responsibilitas yang baik
pula. Apabila tidak, maka sanksinya tentu akan lebih berat.

Apakah yang termasuk VHRI tersebut adalah
perusahaan/importir pemula, ataukah importir
lama?
Tidak spesifik seperti itu. Bisa siapa saja, baik pemula maupun yang sudah lama. Kenapa begitu, karena importir dengan
risiko tinggi di sini bukan ditargetkan kepada satu kalangan
entitas ataupun kategori importir tertentu, melainkan adalah
perilaku importir itu sendiri yang melakukan importasi secara
borongan, yang sebagaimana sudah dijelasakan di awal tadi,
importir ini memiliki peluang risiko yang besar untuk melakukan pelanggaran berupa praktik under invoicing maupun
penghindaran ketentuan lartas. Jadi yang kita assess adalah
perilakunya, bukan lama atau tidaknya beraktivitas di Bea
Cukai. Sehingga, bisa saja VHRI ini ada di kategori importir
baru, importir lama, maupun importir fasilitas.
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WAWANCARA
Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah
dalam hal ini Bea Cukai untuk menanggulangi
VHRI?
Berbagai upaya tentunya telah kita lakukan guna mengatasi permasalahan ini. Penjaluran adalah salah satu bentuk
memitigasi, mengelompokkan, dan mengelola risiko dari
pengguna jasa yang ada. Melalui Ins-02/BC/2017 yang dikeluarkan di awal kuartal kedua tahun 2017 ini, saya sudah
meminta untuk dilakukan peningkatan pengawasan penjaluran dengan berbasis risiko dan perilaku importir.
Selanjutnya, terkait importasi berisiko tinggi ini, sebagai
langkah awal implementasi adalah dibentuknya Satgas (satuan tugas) yang melibatkan aparat penegak hukum dan
K/L terkait. Satgas yang nanti dibentuk melalui Keputusan
Presiden ini akan melakukan operasi bersama di lapangan
guna penertiban importasi berisiko tinggi.
Selain melalui operasi bersama, dalam aspek yang lebih
makro, juga dilakukan antara lain melalui perbaikan rantai
distribusi ke seluruh wilayah Indonesia (terutama ke daerah
perbatasan) untuk memastikan kecukupan supply barang
dan menghilangkan adanya gap harga antara barang dari
dalam negeri dengan barang dari luar negeri; pembenahan
pelabuhan rakyat/pelabuhan tikus khususnya di perbatasan;
sinergi antar K/L dibawah koordinasi Menko Perekonomian
untuk melakukan penyederhanaan perizinan impor; serta
integrasi data dan proses bisnis antar instansi (contoh antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak melalui single identity, dan
integrasi proses bisnis di FTZ (free trade zone) Batam).
Lebih lanjut, di samping melalui sinergi dengan Aparat
Penegak Hukum dan K/L lain, juga dilakukan upaya-upaya
internal dalam rangka pemberantasan perdagangan ilegal,
antara lain dari sisi taktis operasional, melalui sosialisasi
kepada masyarakat usaha (asosiasi); pengetatan pemeriksaan barang di pelabuhan; penataan impor barang mewah
(high value) di bandara; dan pengawasan yang lebih ketat
kepada jajaran internal Bea Cukai baik oleh Unit Kepatuhan
Internal maupun oleh pengawas eksternal (KPK, Inspektorat
Jenderal, dan Komwasjak).
Sementara, dari aspek kebijakan dilakukan melalui perbaikan sistem penetapan nilai pabean (harga) dan database
harga; revitalisasi manajemen risiko Bea Cukai untuk lebih
memastikan bahwa pengguna usaha diberikan treatment
yang sesuai dengan risiko dan tingkat kepatuhannya; pembentukan suatu sistem monitoring untuk transaksi dan
perilaku yang tidak wajar; serta penataan kebijakan tarif
fiskal impor, khususnya MMEA (minuman mengandung etil
alkohol).
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Baru-baru ini, Kemenkeu dengan sengaja
mengundang instansi terkait, termasuk Panglima
TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, PPATK, KPK,
Penasehat Presiden, dan Menko Perekonomian
untuk sama-sama memberantas VHRI. Peristiwa
ini termasuk langka, bagaimana menurut Bapak?
Tentunya, ini menjadi momentum besar buat kita untuk
menjadikan Bea Cukai lebih baik ke depannya. Saya sangat
mengapresiasi dan mengharapkan agar semua jajaran dapat melihat ini sebagai kesempatan dan peluang besar bagi
kita untuk melakukan perubahan. Hadirnya semua pimpinan
lembaga penegak hukum di Indonesia ini saya yakin akan
menjadi back up dan pendorong semangat kita untuk tidak
ragu-ragu dan firm dalam menegakkan aturan dan memberantas segala pelanggaran di lapangan.

VHRI sudah menjadi masalah ekonomi nasional,
apa upaya yang dilakukan supaya komitmen dari
setiap intansi terkait tersebut terus terjalin dan
berkesinambungan, sehingga yang diharapkan
dapat tercapai?
Kita sangat menyadari konsistensi adalah kata kunci dalam
keberhasilan program ini. Kehadiran para pimpinan K/L dan
aparat penegak hukum adalah sebagai bentuk komitmen
dukungan yang sangat positif dan kita harapkan acara/pertemuan tersebut tidak hanya menjadi sebatas seremonial
belaka. Namun, harus kita maknai dengan sebaik-baiknya.
Komitmen ini harus terus dijaga. Untuk itu, komunikasi dan
koordinasi tetap kita lakukan secara intens dan rutin. Dalam
satgas yang nantinya dibentuk melalui Keppres ini semua
K/L terkait serta aparat penegak hukum dilibatkan, baik
yang sifatnya operasional maupun sebagai pengarah dalam
pelaksanaan program ini.

Untuk internal Bea Cukai sendiri, apa arahan
Bapak kepada seluruh pegawai Bea Cukai supaya
penanggulangan VHRI ini benar-benar dapat
dikendalikan?
Dalam deklarasi dengan seluruh aparat penegak hukum
tanggal 12 Juli 2017 kemarin, Kapolri mengatakan luruskan
matanya, kalau saya katakan, “luruskan pikiran!”. Ini adalah kesempatan untuk berbakti ke negara dan membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap kita. Terlebih lagi,
ini merupakan momentum yang tidak akan terulang lagi.
Jangan mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan di
masa lalu.
Saya menilai arah dari organisasi dan kita yang didalamnya
sudah menuju ke arah yang benar. Mari kita tetap jaga arah

WAWANCARA

ini, serta mari wujudkan mimpi yang lebih tinggi lagi. Saya
ingin menegaskan bahwa jangan sampai ada di antara kita
ada yang “menelikung” dan “makan tulang kawan”. Kita
buktikan bahwa seluruh elemen Bea Cukai mendukung penuh program ini.

Apa dampak positif bagi perekonomian Indonesia
bila VHRI ini dapat ditangani dengan baik, dan
sebaliknya, bila gagal, apa dampak negatifnya?
Dampak positif dari keberhasilan program penertiban ini
adalah sejalan dengan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu kesuksesan program ini akan dapat mengakibatkan penerimaan negara menjadi optimal, terciptanya
persaingan usaha yang sehat, dan ketika praktik-praktik perdagangan ilegal dan tidak fair dapat kita atasi, maka industri
dalam negeri akan tumbuh dan bergeliat.
Tentunya, saya dan kita semua tidak mengharapkan kegagalan dari program ini, namun demikian apabila program ini
gagal maka saya pikir kredibilitas dan kepercayaan publik
kepada Bea Cukai yang menjadi taruhannya. Untuk itu, saya
harapakan semua jajaran menyadari hal tersebut sehingga bersungguh-sungguh mencapai tujuan yang telah kita
tetapkan.

Saat ini banyak dikeluhkan para importir adanya
persaingan tidak sehat akibat perdagangan
sistem online (e-commerce). Bagaimana
pemerintah, dalam hal ini Bea Cukai, menanggapi
hal itu?

Perubahan zaman tentunya tidak bisa kita bendung, termasuk perkembangan dalam cara perdagangan. Hal ini
tergantung perspektif, ini dilihat sebagai ancaman atau peluang. Terkait persaingan tidak sehat tentunya sudah ada
lembaga tersendiri yang menangani, yaitu Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, dari sudut pandang Bea Cukai tentunya kita mendukung segala bentuk
perdagangan maupun arus investasi yang masuk ke dalam
negeri, yang terpenting adalah pelaku usaha maupun investor yang masuk ke Indonesia tersebut dapat taat terhadap
aturan dan ketentuan yang ada, khususnya yang terkait
fiskal/perpajakan.

Adakah hal lain yang perlu Bapak sampaikan?
Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran
Bea Cukai di seluruh Indonesia, saya percaya peran strategis
rekan-rekan semua dalam menggerakkan roda perubahan
ini. Untuk itu, saya berharap dan sekaligus memerintahkan
rekan-rekan semua untuk terus memelihara, meningkatkan,
dan memperkuat kesadaran, semangat, serta komitmen
seluruh jajaran dalam menjalankan program Penertiban
Importir Berisiko Tinggi ini.
Sebagai penutup, saya meminta kita semua menghayati
bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia. Jadikan itu sebagai pengingat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Mari
lakukan yang terbaik, tidak hanya bagi diri pribadi tetapi
juga untuk organisasi, bangsa, dan negara ini. Saya yakin
Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu meridhoi segala niat
baik dan usaha kita.
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QQ Pengawasan. Selama ini pengawasan dengan waskat
dan program CMC (Coaching, monitoring,controling)
dirasa masih kurang sehingga perlu adanya Bintal.

R

eformasi yang sejak lama telah didengung-dengungkan oleh seluruh jajaran
Kementerian Keuangan, termasuk terus
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
tentunya tidak akan berhenti hanya karena satu
prestasi atau peningkatan baik saja. Banyak hal
yang tetap harus dipelihara atau pun ditingkatkan
agar program reformasi dapat mencapai tujuan
yang diinginkan semua pihak, termasuk tujuan
mencapai nilai-nilai Kementerian Keuangan.
Untuk itulah, dalam program reformasi tiap tahunnya banyak hal yang terus ditambahkan atau disempurnakan untuk tujuan tersebut. Seperti yang
kini tetap menjadi fokus dan perhatian kita semua,
kalau dalam program reformasi menekankan pada
budaya organisasi dan kepemimpinan yang mengacu pada penguatan integritas, budaya organisasi,
dan kelembagaan, di mana inisiatif strategis yang
paling utama untuk diperhatikan adalah titik rawan integritas.
Berbicara soal intengritas, tentunya ini merupakan isu yang perlu penanganan terus-menerus,
agar integritas dapat tetap tumbuh dan berakar
pada seluruh pegawai Bea Cukai. Demi menjaga
titik rawan integritas ini, dalam program reformasinya, Bea Cukai membuat Forum Grup Discussion
(FGD) Pembinaan Mental (Bintal). Dalam program
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ini banyak sekali ide-ide yang intinya
ingin menyentuh sisi kemanusiaan para
pegawai. Dengan lebih memperhatikan
sisi kemanusian ini, diharapkan integritas akan terus tumbuh, teknis pekerjaan pun akan semakin mudah diatur
karena manusianya sudah siap dengan
apa yang akan dibebankan pada tugas
sehari-harinya.
Menurut Ketua Bintal Pusat Bea
Cukai, Dwijo Muryono, yang juga
menjabat sebagai Tenaga Pengkaji
Bidang Pelayanan dan Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai, kegiatan Bintal
sudah ada sejak tahun 2016 untuk
Kementerian Keuangan. Sedangkan
untuk Bea Cukai sendiri baru berjalan
sejak Mei melalui Surat Keputusan
Dirjen Bea dan Cukai nomor 409/
BC/2017 yang mana tim tersebut dipimpin langsung oleh Dwijo Mulyono.
Sedangkan sekretarisnya dijabat oleh
Kepala Bagian Pengembangan Pegawai
Bea Cukai, Muhammad Lukman, dengan anggota tim terdiri dari 21 orang
dan dari seluruh agama.
“Tugas kami disini adalah merencakan
kegiatan Bintal termasuk kurikulumnya, dan yang paling utama lagi adalah
memberikan bimbingan dan training
untuk para pembimbing, karena kegiatan yang dijalankan ini sifatnya bukan hanya preventif atau memberikan
pembekalan saja, tapi juga bersifat kuratif atau penanganan masalah,” papar
Dwijo.

bimbingan dengan cara membentuk
kelompok-kelompok kecil sehingga dapat lebih fokus dan efektif. Sedangkan
materi yang diberikan tiap minggunya
berbeda-beda atau ada meteri khusus
yang dinilai sangat mendesak untuk
disampaikan. “Kami mencoba untuk

dari para pegawai yang ada di kelompok masing-masing,” papar Dwijo.
Jika masing-masing kelompok ini sudah
semakin berkembang dan membuahkan hasil, maka metode yang selanjutnya diterapkan adalah bersifat kuratif
atau menangani masalah yang dialami

QQ Kelas Bimbingan. Dengan memberikan bimbingan secara berkelompok diharapkan dapat lebih
fokus dan efektif.

membuat bimbingan semacam kelompok belajar dan hanya diisi oleh
beberapa orang saja agar materi yang
kami sampaikan dapat lebih fokus dan
efektif. Selain itu, karena metode awal
kami preventif, maka kami sekarang
menampung bermacam keluhan juga

oleh pegawai. Akan hal Ini Dwijo menambahkan, integritas seseorang akan
tergantung pada keimanan orang itu
sendiri. Ia akan berbuat jujur kalau
dirinya menyadari segala aktivitasnya
dipantau oleh Allah SWT, untuk itu

Selain itu, untuk program Bintal ini
membutuhkan hal-hal untuk menyadarkan para pegawai akan pentingnya
integritas dalam menjalankan tugas,
sehingga program reformasi juga bisa
berjalan secara konsisten, tidak semangat pada awalnya saja. Dengan Bintal
ini semoga dapat menguatkan jati diri
pegawai, karena esensi yang ingin dituju adalah implementasi nilai-nilai
Kementerian Keuangan.
Adapun kegiatan Bintal yang dijalankan
oleh Bea Cukai adalah memberikan

QQ Dwijo Muryono. Program Bintal merupakan kelanjutan dari agenda reformasi birokrasi.
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FEATURE
daerah tentunya juga sudah ada kelompok-kelompok Bintal ini. Pegawai yang
mengikuti Bintal untuk saat ini adalah
mereka yang diberikan surat tugas atau
atas dasar keinginannya sendiri. Semua
pegawai bisa ikut Bintal untuk mewujudkan integritas yang tinggi,” katanya.

QQ Integritas. Menjadi isu yang diprioritaskan dalam penguatan reformasi Bea Cukai

menguatkan keimanan kepada Tuhan
menjadi fokus utama program Bintal.

Di awal program Bintal ini, para pembimbing ditujuk langsung oleh tim
Bintal pusat dengan kriteria memiliki
keinginan untuk mengayomi orang
lain dan tentunya dibarengi dengan
ketaqwaan yang tinggi kepada Allah
SWT. Karena, penjagaan diri yang baik
itu kalau kita bisa memberi arahan kepada orang lain. Untuk kedepannya,
para pembimbing Bintal bisa siapa saja,
bisa dari anggota kelompok yang sudah
ada, atau siapa pun yang memang ingin
mengabdikan diri untuk pembentukan
mental dan yang terpenting memiliki
passion mengayomi orang lain.

Dengan kegiatan Bintal diharapkan integritas pegawai Bea Cukai dapat terus
meningkat. Masih menurut Dwijo, memang pada seleksi awal kualitas SDM
Bea Cukai sudah sangat baik, namun
seiring berjalannya waktu kualitas
yang baik juga akan menjadi tidak baik
jika tidak mendapat bimbingan mental
tentang integritas. Jadi layaknya sebuah pisau, seberapa pun tajamnya, jika
tidak pernah diasah pasti akan tumpul.
Demikian juga dengan integritas pegawai, jadi Bintal dapat sebagai sarana
memelihara keimanan dan integritas
pegawai.

“Di bulan Oktober ini, kami akan
melakukan pelatihan untuk seluruh
pembimbing, satu hal yang patut

“Hingga saat ini, khusus di kantor pusat
sudah ada 60 kelompok untuk Bintal
dari seluruh agama, sedangkan di
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Lalu, bagaimana dengan para pembimbing dari kegiatan Bintal ini. Menurut
Dwijo, para pembimbing dalam satu
kelompok Bintal terdiri dari dua orang,
baik yang sudah senior dalam hal usia,
maupun yang junior. Hal ini juga diterapkan dengan melihat tingkat kesibukan masing-masing pegawai, sehingga
jika pembimbing yang satu berhalangan
masih ada pembimbing lainnya.

digarisbawahi ialah kalau program
Bintal ini bukan hanya milik pegawai
muslim saja, tapi juga untuk seluruh
pemeluk agama. Nantinya, kami akan
melakukan training of trainer (TOT) untuk para pembimbing selama tiga hari,
dimana pada hari pertama akan kami
gabungkan karena berisikan materi
dasar bimbingan, sedangan hari kedua
dan ketiga diserahkan kepada agama
masing-masing untuk bidang trainernya,” ungkapnya.
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Terkait pengurus Bintal dari masingmasing agama, untuk kantor pusat terdiri dari Muslim dipimpim oleh Dwijo
Muryono, Kristen dan Katolik yang
tergabung dalam Persatuan Warga
Kristiani (PWK) dipimpin oleh Paulus
dan Monika, Hindu dipimpin oleh Putu
Alit dan Catur Palaguna, dan Budha
hingga kini masih belum ada karena
jumlah pegawai Bea Cukai beragama
Budha sangat sedikit dan rencananya
akan ditunjuk adalah pegawai dari
Kalbagbar, yaitu Anton sebagai pimpinan Bintalnya.
Kegiatan Bintal di daerah tentunya juga
disesuaikan dengan kondisi kantor masing-masing, dan hingga kini hampir seluruh kantor mulai dari kantor wilayah
hingga kantor pelayanan sudah membentuk kegiatan Bintal. Dengan aktifnya kegiatan Bintal tentunya harapan
Bea Cukai untuk memiliki pegawai
yang berintegritas tinggi dapat terwujud, namun yang paling penting harus
diberikan ialah dukungan dan bimbingan terus-menerus agar integritas tidak
mudah luntur.
“Harapan kami dengan adanya Bintal,
pegawai Bea Cukai tidak hanya mampu
secara teknis dalam menjalankan tugas
tapi juga dapat menjadi orang yang lebih bernilai secara kemanusiaan. Jika
diibaratkan seebuah skrup dalam satu
mobil, dia tetap bangga karena berada dalam mobil kebaikan. Begitu juga
manusia, karena sesuai ajaran agama,
sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain, dan
kita ingin SDM Bea Cukai seperti itu,”
tandas Dwijo. (Supriyadi)

SISI
PEGAWAI

Rohmad Bagus Supriyanto

Ingin Mencapai Puncak Mount
Midoriyama di Sasuke Ninja
Warrior Indonesia
Sasuke Ninja Warrior adalah sebuah game show dari negara sakura Jepang dan
telah sukses di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, Amerika, dan Asia. Pada
akhir tahun 2015, Sasuke Ninja Warrior Indonesia (SNWI) bekerja sama dengan
salah satu televisi swasta nasional menghadirkan acara spektakuler ini di Indonesia.
Animo masyarakat untuk mengikuti permainan SNWI ini pun cukup tinggi, tak
sedikit anak bangsa yang ingin tampil bak ksatria, yang tidak kalah hebat dengan
negara lain.

T

ernyata di antara sekian banyak peserta,
salah satunya adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. Dia adalah Rohmad
Bagus Supriyanto. Kebiasaannya saat kecil, yaitu
bermain sepeda dan memanjat pohon, membentuk
ketangkasan dan kekuatan fisiknya. Sehingga bisa
menjadi modal anak petani ini untuk mengikuti aca-

QQ Juara 3, Eiger Ranca Upas Trail Run

Plemahan. Waktu kecil, saya senang bermain dan
mencari buah. Mungkin dua hal itulah yang mendukung postur dan kekuatan fisik saya, karena saat itu
kan harus memanjat pohon-pohon tinggi dan besar.
Selain itu, di kampung saya juga sering menimba dan
mengangkat air dari sumur,” kenang pelaksana pada
Bagian Pengembangan Kepegawaian Bea Cukai itu.

�
Rohmad Bagus
Supriyanto

ra SNWI.
“Saya lahir pada nilai tertinggi bulan kuadrat, tahun
1991, dan besar di Kediri, tepatnya di Kecamatan

Ketertarikan Rohmad untuk mengikuti permainan
SNWI bermula ketika dia sering menonton acara serupa di salah satu stasiun televisi, saat itu ia masih kecil. Memang, pegawai lulusan D3 PKN STAN itu suka
olahraga yang bersifat kompetisi, sehingga begitu
mendapat informasi SNWI telah ada di Indonesia, dia
langsung ingin mencobanya dan akhirnya mendaftarkan diri. Menurut dia, modal utama dalam bermain
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yaitu pernah pulang kampung (Jakarta-Kediri) dengan naik
sepeda, termasuk salah satu peserta yang lolos.
Pada musim ini, Rohmad berhasil melewati Challenge Stage
dan Warrior Stage dengan baik. Bahkan, pada permainan
Warrior Stage, Rohmad berhasil mencapai finish dengan
waktu tercepat. Rohmad yang pernah menjadi juara kedua
Oeang Run 2015 (5 km) dan juara tiga Eiger Ranca Upas Trail
Run kategori 17 Km pada 2014 itu, hanya membutuhkan
waktu 41 detik untuk menaklukkan Warrior Stage. Ia pun
akhirnya lolos sampai ke Semifinal Stage 1, dan disiarkan
RCTI pada Maret 2016. Peserta yang lolos sampai pada
tahap Semifinal Stage 1 hanya tersisa 106 orang dari 500
peserta. Namun sayangnya, langkah Rohmad, yang pernah
menjadi menjuarai Olimpiade Biologi Kabupaten Kediri itu
terhenti di tahap ini.
Bagi Rohmad, yang selalu menyandang juara kelas sejak
SD, SMP, dan SMA itu, gagal dalam tahap Semifinal Stage
QQ Rohmad mencapai finish Warrior Stage

ketangkasan SNWI, selain fisik dan kesiapan mental, adalah
konsentrasi.
Setelah mendaftarkan diri, ia dan peserta lainnya harus
terlebih dahulu mengikuti try out yang diselenggarakan di
parkir barat studio RCTI di Kebon Jeruk. Ada empat obstacle
(permainan rintangan) yang harus dilalui para peserta, yaitu
Quintuple Steps, Ring Toss/Monkey Peg, Devil Steps/Pole
Grasper, dan Warped Wall. Keempat obstacle ini dibangun
agar peserta bisa mengenal obstacle yang ada SNWI dan
melatih kekuatan fisik mereka. Try out ini dapat diikuti oleh
pria/wanita berusia minimal 17 tahun, sehat jasmani dan
rohani. Peserta yang dinyatakan lolos dalam try out, baru
bisa mengikuti pengambilan gambar (shooting) di Offical
Venue SNWI di Mall Alam Sutera, Tangerang.
Arena Ninja Warrior sesungguhnya dibagi dalam enam stage (tahap), yaitu Challenge Stage, Warrior Stage, Semifinal
Stage 1, Semifinal Stage 2, Final Stage, dan terakhir adalah
Stage Mount Midoriyama. Stage Mount Midoriyama merupakan tahap fenomenal di Ninja Warrior. Peserta harus
mampu menaklukkan tower yang dibangun dengan ketinggian sekitar 30 meter dalam waktu 30 detik untuk mendapatkan gelar Ninja Warrior.
Sejak hadir di Indonesia, SNWI sudah dua kali menyelenggarakan game show regular yang pesertanya dari kalangan umum, dalam arti tidak termasuk angkatan bersenjata
Indonesia. Musim pertama diselenggarakan pada akhir tahun 2015, dengan merekrut ribuan peserta. Peserta yang
ikut try out sebanyak 1.284 orang, tetapi yang bisa disiarkan
di SNWI hanya 500 peserta. Rohmad, dengan cerita uniknya
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QQ Oeang Run

1, sebenarnya tidak menjadi masalah, karena motivasinya
mengikuti SNWI adalah ingin melatih rasa percaya diri untuk
tampil di depan umum dan untuk terus menjaga kebugaran.
“Bagi saya, bugar itu ukurannya ya diri masing-masing, dan
di SNWI ini, untuk bisa melewati obstacle kan prinsipnya
minimal kita sanggup untuk membawa tubuh kita sendiri,”
ujar pemuda yang bercita-cita kelak bisa mempunyai kebun
buah-buahan sendiri.
Kegagalan ini ternyata tak membuatnya patah arang,
Rohmad yang masih melajang ini, malah semakin penasaran. Dia betekad untuk berlatih lebih giat bila diberikan
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QQ Bersiap Mengikuti Ninja Warrior Indonesia 2017

kesempatan untuk mengikuti SNWI musim kedua yang diselenggarakan pada pertengahan tahun 2016. Tak disangka,
bukan hanya Rohmad yang bertekad demikian, para mantan
ninja warrior (sebutan untuk peserta SNWI) musim pertama, masih banyak yang ingin mencoba peruntungan dan
diberikan kesempatan untuk mengikuti SNWI musim kedua.
Pada musim kedua, ternyata peringkat Rohmad semakin
baik jika dibandingkan dengan sesi pertama. Ia bisa mencapai Semifinal Stage 2, naik satu langkah dari musim yang
lalu. Tetapi sayang, dalam tahap ini Rohmad terjatuh dan
tidak berhasil melewati obstacle Salmon Ladder. Dari 550
orang peserta dalam sesi kedua ini, hanya 27 orang yang lolos Semifinal Stage 2, dan akhirnya hanya tiga orang berhasil
sampai pada tahap berikutnya, yaitu Final Stage.
“Walaupun peringkat saya lebih baik, ternyata persiapan
saya masih kurang, perlu latihan lebih keras lagi, khususnya dalam melatih kekuatan tangan,” ujar Rohmad yang
memiliki prinsip bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan
itu adalah untuk kita sendiri, begitu pun keburukan. Untuk
itu jangan pernah meremehkan apapun dan siapapun. Jika

harapan itu kecil, besarkanlah ia dengan doa dan keyakinanmu pada Tuhan.
Peristiwa ini kembali memecut semangatnya. Anak kedua
dari dua bersaudara itu masih ingin mencoba kemampuannya jika masih diberikan kesempatan untuk mengikuti SNWI
musim ketiga. “Saya masih bermimpi suatu saat nanti bisa
mencapai puncak Mount Midoriyama,” harap Rohmad yang
selalu mengingat nasehat kedua orang tuanya, yaitu ‘Dodio
wong sing iso ngajeni wong liyo lan awake dhewe’ (jadilah
orang yang bisa menghargai orang lain dan diri sendiri).
Ketika ditanya apa harapan Rohmad sebagai generasi muda
terhadap institusi Bea Cukai? Pemuda yang sedang mengambil program sarjana di Universitas Indonesia itu berharap
Bea Cukai semakin baik kedepannya, dan menjadi institusi
yang dipercaya masyarakat untuk mengemban setiap tugasnya. “Bukti masyarakat (yang sudah paham) percaya itu ya
tidak ada lagi komplain dari masyarakat atas pelaksanaan
tugas Bea dan Cukai, karena setiap pegawainya telah bekerja secara profesional dan sebaik mungkin,” pungkasnya.
(Piter).
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PERINGATI 17 AGUSTUS,

CDC KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH
DI BAWAH LAUT

B

agi bangsa Indonesia, 17 Agustus merupakan hari bersejarah. Berbagai kegiatan dilakukan untuk merayakan hari kemerdekaan rakyat Indonesia. Umumnya,
di pagi hari dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih kemudian dilanjutkan dengan macam-macam
perlombaan untuk menambah kemeriahan. Apa saja yang
dilakukan yang dilakukan komunitas-komunitas untuk merayakan hari kemerdekaan? Ada yang melaksanakan upacara
bendera di atas gunung, ada juga yang melaksanakan di bawah laut, seperti komunitas diving pegawai Bea Cukai atau
Customs Diving Club (CDC).
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Kibar bendera di bawah laut dalam rangka memperingati
Hari Kemerdekaan RI ini merupakan agenda rutin tahunan Customs Diving Club (CDC) yang semula diadakan sekitar awal tahun 2000-an oleh senior-senior pendiri CDC.
Sebagaimana dijelaskan oleh Koordinator Bapors bidang
selam, Ari Hariandoko yang juga menjadi peserta upacara
tahun ini menerangkan bahwa kibar bendera tahun 2017
ini sudah direncanakan dari beberapa bulan kemarin dan
dipilih Amed, Bali sebagai tempat diadakannya acara dengan pertimbangan faktor cuaca dan area penyelaman yang
mendukung saat ini .
Pelaksanaan Upacara 17 Agustus bawah laut ini diikuti oleh
17 orang peserta yang merupakan pegawai Bea Cukai dan
beberapa rekan dari TNI AL dan Paskibraka yang mempunyai
lisensi (sertifikasi selam). “Walaupun jumlah peserta kali ini
tidak sebanyak tahun lalu di Gorontalo, tetapi alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik, lancar dan khidmat.
Semoga kegiatan ini makin menumbuhkan rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan kita, sehingga pada akhirnya
menjadikan ‘Kemenkeu Terpercaya’ dan ‘Bea Cukai Makin
Baik’,” ujar Ari.
Persiapan kegiatan bermula sehari sebelumnya, yaitu
tanggal 16 Agustus. Dengan titik temu di Kantor Bea Cukai
Ngurah Rai, rombongan CDC berkumpul dan bersama-sama
bertolak ke Amed, Bali. Setelah menempuh perjalanan

sekitar 3 jam, rombongan tiba di penginapan dan lanjut beristirahat. Penginapan yang terletak di pinggir laut ini sengaja
dipilih agar mudah saat akan berangkat untuk melakukan
penyelaman.
Dikoordinatori oleh Marlon Wongkar, pegawai Bea Cukai
Tanjung Pinang yang menyandang sertifikasi selam Dive
Master PADI dan POSSI A4, rombongan melakukan check
dive briefing dan sore itu juga langsung diterjunkan beberapa orang penyelam untuk melakukan survei dan cek
area serta kelengkapan untuk upacara keesokan harinya.
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Susunan Petugas Upacara

Inspektur Upacara:
Febra Pathurrachman (BC Tanjung Perak)
Komandan Upacara:
Parijo (BC Merak)
Pengibar Bendera :
1. Haldika (BC Tjg.pinang)
2. Eriks (Paskibraka DKI)
Pembaca Teks Proklamasi:
Muhammad Qhadafi (BC Bekasi)

Setelah check dive dan semua persiapan selesai, peserta
yang akan melakukan penyelaman keesokan harinya langsung beristirahat.
Keesokannya, tepat 17 Agustus 2017, dengan cuaca pagi
yang cerah, para penyelam CDC menyiapkan alat selam masing-masing dan melakukan persiapan akhir dengan melakukan gladi resik di darat sebelum melakukan penyelaman.
Sekitar pukul 9.00 pagi, para peserta upacara berangkat
menuju titik penyelaman, yaitu spot dive Pyramide, dengan
menggunakan kapal jukung, dan dibagi beberapa kelompok
penyelam untuk memudahkan entry dan safety dive.
Tiba di titik penyelaman, peserta langsung back roll entry
dari kapal dan menyelam sampai kedalaman 10-16 meter
ke area upacara, lalu mengambil posisi untuk melaksanakan
upacara pengibaran bendera di bawah laut. Meskipun pelaksanaan upacara tidak seperti upacara bendera umumnya,
yaitu dengan protokoler resmi, tapi suasana upacara tetap
berlangsung khidmat.
Sekitar 35 menit dengan penuh kebanggaan dan rasa nasionalis Indonesia, upacara pengibaran bendera di bawah laut
berlangsung dengan lancar, dan peserta kemudian kembali
ke penginapan. Setelah melaksanakan Kibar Bendera Bawah
Laut, dengan hormat Ari menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua Baporseni dan para pimpinan Bea Cukai.
“Terima kasih atas segala support-nya, sehingga acara ini
dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik. Semoga kedepannya, pelaksanaan upacara bendera bawah laut akan
semakin baik,” tandasnya. (DesiAPrawita)
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Peserta Upacara ;
1. Andi Sigit (BC Tgpinang)
2. Presley Fransisko (BC Merak)
3. Putut Nur (BC Merak)
4. Pola Supriyanto (BC Marunda)
5. Sukardi (TNI AL)
6. Kuswoto (TNI AL)
7. Putu (rekan BC)
Fotografer & Videografer:
1. Marlon Wongkar (BC Tjg.pinang)
2. Arie Hariandoko (BC Halim)
3. Samuel (BC Bekasi)

OPINI

How to Fight against the Intellectual Property Rights (IPR)
Infringement by Indonesia Customs
Written by Iswandi (198402042006021001)
Master of Arts in Business Administration
WCO Scholarship: Strategic Management and IPR Program
HR Capacity Building, Secretariate of DGCE

Background of IPR Border Protection in Indonesia

Indonesia has been participating in the WTO Council for
Trade Related Aspects of Intellectual Rights (TRIPS Council).
Pursuant to Law No. 10 of 1995 concerning Customs as
amended by Law No. 17 of 2006, Directorate General of
Customs and Excise (DGCE) is given the authority to conduct surveillance of alleged violations of intellectual property rights against the traffic of imported and exported goods.
As Trade Related Aspects of Intellectual Rights (TRIPS) recognizes the importance of effective IP border measures, this
will bring benefits for business, Foreign Direct Investment
(FDI) and security from harmful counterfeit goods. In addition, the enforcement will also protect domestic consumers
from negative impact of pirated goods as sub-standard of
security and health.

Core Problem of IPR Border Protection In Indonesia

Indonesia Customs encounters challenges in terms of
suspected infringing goods at borders. One major barrier
emerged from legal framework. There is no Government
Regulation (Peraturan Pemerintah) as the follow-up of IPR
law enforcement mandated by Law No. 17 of 2006. From
the technology side, DGCE had not established recordation
system to accept IP application from right holders. In addition, DGCE performed less effective regarding ex-officio to
confiscate the counterfeit goods.
The effectiveness of IPR law enforcement and border measures also depend on a judicial system. In addition, lack of
effective cooperation among other government agencies
(i.e Court, DGIP and police) is a barrier to enforce IP rights.

Effect of Poor IPR Protection at Border

Counterfeit goods may cause health and safety problems.
For instance, fake medicine with harmful ingredients and serious accidents from fake batteries with risk of explosion. IPR
infringement also endangers Foreign Direct Investment (FDI).
The ceiling of counterfeit and pirated goods in world trade
is consistent with generally low counterfeit interception

rates by customs. Based on data provided in response to
the OECD/WCO customs survey, for instance, if counterfeit
and pirated products accounted for $200 billion in world
trade, it would mean that customs officials, on average, only
intercepted 0.5% of all infringing goods crossing borders. As
consequence, lack of IPR protection detered investors from
undertaking local production.

Causes of Poor IPR Protection at border

The direct causes to poor IPR border protection are identified. They are: (i) lack of Customs measures to confiscate
infringement goods, (ii) lack of IPR knowledge and skills for
frontline officers, and (iii) poor communication with IPRrelated stakeholders.

Lack of Customs measures to confiscate infringement goods

Indonesia Customs had not generated the adequate procedures to deal with counterfeit goods at the border. There
are no guidelines to detect the suspected goods or in other
words lack of identification procedures. The frontline officers
at the seaports and airports barely seized the infringement
goods within the last five years. The reasons are most likely
because the officers had no adequate tools and procedures
to conduct such measures. As a consequence, the power
of ex-officio is less effective to curtail the counterfeit goods
at border.
The measures related IPR infringement lagged without any
significant progress since 1995. The major barrier is inexistence of Government Regulation as the follow-up from provision of Custom Law 10/1995 amended by Law 17/2006.
The draft of Government Regulation was neglected for some
years.
Lack of IPR recordation system also caused the frontline officers unable to distinguish the counterfeit goods with genuine ones. Customs officers, particularly the frontline officers
meet difficulties to distinguish the counterfeit goods from
genuine ones. There are no sufficient evidence to describe
Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 9, SEPTEMBER 2017
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the products through images, marks, packages, and other
indications. Therefore, without any recordation of the products resulted in the ineffective ex-officio actions to fight
against counterfeit goods.

Moreover, lack of IPR information sharing among frontline
officers constitute the cause of poor IPR protection. There
were no much IPR related information disseminated through
intranet.

Lack of IPR knowledge and skills for frontline
officers

Poor communication with IPR-related stakeholders

Indonesia Customs as authorities rarely manage the trainings for officers regarding the IPR protection at imported or
exported goods. The IPR trainings are expected to give very
strong influence to improve the knowledge regarding IPR to
Customs officers. By obtaining the knowledge from trainings
and workshop frontline officers are expected to consider
impact of infringement goods, identification procedures and
strategy to deal with the counterfeit goods.

There is lack of IPR information sharing with right holders.
Right holders seemed to be less coordinative with Customs
to fight against counterfeits. Moreover, they assumed that
the actions might incur high costs.
The other stakeholders are from Other Government
Agencies (OGAs) such as Court, DGIP and Police. Lack of coordination among competent authorities is one of the major
challenges. The poor coordination will hinder the improvement of IPR protection at the borders.

Figure 1: Problem Tree of IPR Border Protection In Indonesia

Core Objective Tree of IPR Border Protection In
Indonesia

IPR protection at borders will secure society from substandard counterfeit goods, such as pharmaceuticals, battery and
automobile parts. In additiion, IPR play a crucial role where
FDI involves knowledge based assets. Firms in industries
with high R&D investments are likely to undertake FDI when
IPR is strongly protected.
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Direct Means of Effective IPR Protection at border

The direct means to effective IPR border protection are
identified. They are: (i) strengthen Customs measures to
confiscate infringement goods, (ii) improve knowledge and
skills about IPR are sufficient for frontline officers, and (iii)
set communication channel with IPR-related stakeholders.

OPINI
Strengthen Customs measures to confiscate infringement goods

Legal framework related to IPR infringement lagged without
any significant progress. The draft of government regulation about IPR protection at border as the follow-up from
provision of Custom Law No.17/2006 should be immediately enacted. There shall be operational regulations such
as Government Regulation, Decree of Minister and Decree
of DG. Decree of Minister and Decree of Director General
should outline process of recordation, application of suspension for alleged infringement goods, exception and suspension as well as fees and penalties. Once these operational
regulations are enacted, the guidelines to right holders shall
be disseminated.
The recordation system combined with the risk management
will help frontline officers to identify the counterfeit goods
from genuine ones. The solid platform of recordation system
should be established to decrease the gap. At initial phase,
DGCE should introduce the recordation system through
Customs official website or Customs Excise Information
System and Automation (CEISA). Customs should specify
the requirements for the right holders to submit their applications. The documents cover certificate of right ownership, characteristics of the genuinity from products, name of
products, appearance, package, distribution and marketing
route, as well as total amount of product within area.

Improve knowledge and skills about IPR
are sufficient for frontline officers

Most Customs officers have inadequate knowledge regarding IPR. The knowledge from the legal framework such as
TRIPS Agreement, identification procedure and current infringement cases. The knowledge should have been given
to frontline officers and managers. For frontline officers, the
knowledge should emphasize on identification procedures
and merchandise characteristics shared from right holders.
On the other side, for middle managers, particularly for enforcement and clearance sections, not only the identification
procedure but also the legal framework should be delivered.
Therefore, the training programs are the key issue to ensure
success in the fight against infringement. HR Department
should develop IPR training programs with certain goals. At
planning phase, the training programs should cover both
legislative and operational aspects. From legislative point of

view, the training should provide procedures from Customs
Law and regulation. The officers should be given the basic information on IPR Laws, such as Copyright Law and Trademark
Law and do not limit themselves to Customs Law only. Thus,
the officers are expected to obtain a profound knowledge of
IPR infringement. From operational aspect, HR Department
should provide workshop about technical knowledge, trend
of current IPR infringement, product identification and advanced cases. As consequences, well-managed trainings and
workshops will boost the effective implementation of IPR
protection at border.
To disseminate knowledge among officers, IPR-related information should be attached on intranet. The channel will
improve frontline officers to identify the counterfeit goods.
The content of the channel will be seizure cases (particularly
ex-officio), trend news, seizure data, IPR laws and regulations and sample documents.

Set communication channel with IPR-related
stakeholders

To enhance the IPR protection at the borders, Customs
should involve right holders. Introduction of the upcoming
recordation system requires seminars about procedures to
file the application with the specific requirements. Besides
that, Customs may also invite right holders to conduct workshop for Customs officers in order to identify their genuine
products. Furthermore, the effective communication channel should be established, particularly to notify right holders when Customs officers confiscate the suspected goods
infringe their products.
Additionally, robust coordination with OGAs such as DGIP,
Court and Police would facilitate the Indonesia Customs to
effectively implement IPR protection at the borders. The collaboration is expected to be more comprehensive and sustainable, both in strategic planning and operational issues.
The cooperation with DGIP should focus on joint workshop
to raise public awareness from business as well as society.
The collaboration with Court should emphasize on the effective procedures for right holders to file application for
suspension and merit of cases. There shall be integrated
communication channel from Customs to Court to monitor
such application. Eventually, Customs should involve Police
when the infringement case turns to crime claim.
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Figure 2: Objective Tree of IPR Border Protection in Indonesia

Recommendations

The IP recordation system is considered to help Customs
officers to identify the suspected goods. Furthermore, adequate training program for Customs officers is the key factor
of success to fight against infringement. Lastly, legal framework about intellectual property protection at border as the
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follow-up from provision of Custom Law No.17/2006 should
be immediately enacted. We strongly believe that there is
still a hope for DGCE to fight against IPR Infringement at
borders.

SEJARAH

Sejarah Perkembangan Industri
Hasil Tembakau Di Indonesia
I
stilah kata tembakau atau bako berasal dari bahasa Portugis tobacco atau tumbaco sedangkan
dalam bahasa Belanda disebut adalah Tobak.
Industri sigaret di Indonesia baru dimulai pada tahun
1870 oleh Haji Jamhari, penduduk Kudus. Pada waktu
itu orang Jawa masih merokok berupa tembakau yang
dibungkus daun (rokok klobot). Suatu ketika ia merasa
sakit di dada dan dicoba digosok dengan minyak cengkeh dan selanjutnya dengan mengunyah cengkeh.

Nama rokok cengkeh oleh lidah orang Jawa diubah menjadi rokok kretek karena sewaktu dibakar dan dihisap rokok tersebut
berbunyi kretek-kretek.
H. Jamhari meninggal pada tahun 1890, sehingga tumbuhnya industri rokok Kudus diperkirakan tahun 1870 sampai dengan 1880
dan jenis rokok yang diproduksi waktu itu adalah rokok klobot.
Rokok klobot ini dalam bahasa Belanda disebut strootje yang artinya rokok jerami.
Raja-raja rokok waktu itu tercatat : Sirin-PR. Garbis, H.M MuslichPR Teboe dan PR Jagoeng. H. Atmowidjojo-PR Goenoeng, HM
Noorchamid-PR Sabuk, Mas Nitisemitro-PR Bal Tiga, Sebelumnya
pada 1864 di Deli telah didirikan pabrik tembakau oleh Nienhuys
dan pada 1869 didirikan Deli Maatschappij yang hasilnya terutama diekspor.
Jadi pada tahun-tahun 1865-1870 tembakau dan rokok telah menjadi mata dagangan penting dan jenis rokok juga berbeda-beda
tergantung daun/kertas pembungkus dan campurannya, yaitu :

''
''

''

''

''

''
''

QQ Haji Djamhari. Si penemu Rokok Kretek Dok Museum Kretek

Merasa lebih enak Haji Jamhari kemudian merajang
cengkeh tersebut sampai halus dan dicampur dalam
tembakau yang sudah dirajang, dibungkus klobot dan
dicoba dihisap. Merasa sembuh ia kemudian membuat dan mencoba lagi sehingga teman-temannya ingin
mencoba dan selanjutnya ia membuat rokok cengkeh
tersebut sebagai industri untuk mata pencaharian.

''

Pada 1900-an dikenal rokok nipah di Magelang dan Muntilan
Pada 1900 dikenal rokok wangen yang kemudian lenyap pada
1930
Pada tahun 1930 muncul rokok klembak di Purworejo,
Kutoarjo dan Kebumen
Pada 1925 pabrik rokok kretek telah bermunculan di semua
kota kabupaten di Jawa Tengah dan pada 1931 telah
menyebar ke seluruh bagian utara Jawa Tengah, Magelang,
Surakarta dan Yogyakarta.
Sebelum 1920 Jawa Timur mula-mula mengenal rokok Jawa
yang berarti tanpa cengkeh.
Pada 1910 mulai muncul industri H.M Sampoerna di Surabaya
Pada 1920 masyarakat Jawa Timur mulai mengenal rokok
cengkeh
Pada 1929 muncul parik rokok cengkeh di Jombang

Sebelumnya pada 1905 di Bandung muncul industri rokok kawung
yang pembungkusnya dari daun pohon kawung (aren). Dan Pada
1908 berdiri pula di Garut, pada 1910 di Tasikmalaya, kemudian
Bogor dan Purwakarta.
Sementara itu, pada awal abad XX impor rokok putih ke Indonesia
semakin meningkat dan para pengusaha pabrik rokok putih mulai mengincar pasaran. Indonesia dan mendirikan cabang pabrik
British American Tobacco Co.Ltd (BAT) di Cirebon pada 1925 dan
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QQ proses-pengepakan-Dok.sampoerna

di Surabaya pada 1929. Rokok putih
atau sigaret putih mesin (SPM) telah
merajai pasaran domestik Indonesia
pada 1950-an.

Pada tahun 1960 itu seluruh produksi sigaret kretek di Indonesia sebesar
21.356 juta batang dengan jumlah karyawan 52.184 orang.

Seperti disebutkan di muka bahwa
rokok berasal dari bahasa Belanda
ro’ken dan kata cigarette atau sigaret
seperti yang sering dipakai sekarang
berarti rokok dengan bahan pembungkus kertas yang artinya sigaret kecil.
Selanjutnya sesuai dengan perkembangan teknologi waktu itu bentuk sigaret bertambah cantik dengan bahan
pembungkus kertas yang berasal dari
Barcelona, Spanyol pada awal abad
XIX. Dengan pemakaian kertas makan
industri rokok di Eropa dan Amerika
telah maju pesat.

Sebelum 1970 konsumen rokok kretek
telah semakin meningkat yang waktu
itu berupa sigaret kretek buatan tangan (SKT) yang dibuat dengan cara
melinting dengan tenaga manusia
secara tradisional. Namun kemudian
terjadi suatu revolusi dalam industri
sigaret kretek yaitu kebetulan pada
1968 PT Bentoel di Malang mendapat
kesulitan merekrut tenaga kerja untuk melinting SKT ini. Untuk mengatasi kesulitan dan mengejar produksi,
perusahaan ini memesan mesin pembuat sigaret buatan pabrik Molin dari
Inggris yang dimodifikasi untuk membuat sigaret kretek yang karena buatan
mesin kemudian disebut sigaret kretek
mesin (SKM) Pada waktu itu hasilnya
6.000 batang SKM permenit.

Pada tahun 1960 menurut Lance
Castles, ada 192 pabrik sigaret kretek yang memproduksi 13.812 juta
batang sigaret kretek menggunakan
kertas, 3.703 juta batang rokok klobot
dan 529 juta barang sigaret kelembak.
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Sebagai pelopor industri SKM adalah PT
Bentoel. Disebut demikian karena SKM
tidak begitu saja diterima oleh konsumen, tetapi pada 1976 pasaran SKT dan
SKM dapat ditembus oleh PT. Bentoel
dengan produk SKM nya merek Bentoel
Biru International yang dikemas dalam
kemasan karton seperti sigaret putih
yang mahal. Ini karena SKM telah dapat
dibuat halus mirip rokok putih oleh PT.
Djarum dengan mendatangkan mesin
pembuat SKM pada 1977. PT Gudang
Garam kemudian pada 1979 menyusul
mengimpor mesin pembuat SKM.
Pabrik sigaret di Indonesia sampai
saat ini masih terkonsentrasi di Jawa
ditambah sebagian di Sumatera Utara.
Pabrik-pabrik ini terutama memproduksi sigaret kretek. Jenis sigaret yang
diproduksi di Indonesia adalah:
1. Sigaret Putih atau Sigaret Putih
Mesin (SPM) terutama diproduksi oleh PT.BAT. PT Tresno,
PT Rodtman dan PT. STTC dengan merek-merek antara lain :

SEJARAH

QQ Dok. tropenmuseum vrouwen

Commodore, Escort, 555, State
Express, Avion, Ardath, Dunhill
dan Diplomat
2. Sigaret Kretek terdiri atas :
a. Sigaret Kretek buatan tangan
tanpa filter atau SKT dan dikerjakan/dilinting dengan tangan
dan bersifat padat karya.
b. Sigaret kretek buatan mesin,
memakai filter dan SKM
c. SKTF atau Sigaret Kretek buatan tangan dengan filter umumnya agak kasar dikerjakan oleh
pabrik rokok kecil.
d. Klobot rokok kretek yang dibungkus dengan daun jagung,
yang umumnya dikonsumsi
oleh para petani di pedesaan
Jawa Tengah, Jawa Timur dan
sebagian kecil Jawa Barat.
Menurut data dari Gabungan
Pengusaha Pabrik Rokok Indonesia
(GAPPRI) jumlah pabrik sigaret kretek pada 1985 adalah 146 buah dengan jumlah karyawan 142.267 orang.
Jumlah ini pada tahun 1998 menurut

sumber DJBC sudah mencapai 647
pabrik tembakau. Dalam hal ini yang
bertambah adalah pabrik-pabrik ukuran kecil dengan jumlah produksi pada
tahun 1996 sebesar 220.175 milyar batang yang sebagian besar (77 %) merupakan hasil produksi 4 pabrik golongan
besar (PT. Gudang Garam, PT Djarum
Kudus, PT.HM Sampoerna dan PT.
Bentoel). Pada 1997 jumlah produksi
mencapai 226,933 milyar batang.
Konsumsi Sigaret perkapita perhari di
Indonesia pada tahun 1985 adalah 1,5
batang/orang/hari. Pada 1994 sudah
menjadi 2,5 batang/orang/hari (menurut data PT HM Sampoerna 1995).
Mengenai pangsa pasar menurut
Rhenald Kasali, pada tahun 1970 rokok putih menguasai 40 % pasar rokok
dan pada tahun 1985 menyusul tinggal 19%. Dari data yang diperoleh pada
tahun 1994 pangsa pasar rokok putih
(SPM) tinggal 12 %” Menurut dia DJBC
pada tahun 1997 pangsa pasar SPM
tinggal 11,2 % saja.

Hasil tembakau menurut pengertian
pasal 1 Ordonasi Cukai Tembakau Stbl
1932 No. 517 adalah cerutu, sigaret,
rokok daun, tembakau iris, tembakau
senggruk dan tembakau lain-lain, serupa dengan itu yang dibuat untuk
dipakai dengan tidak mengindahkan
apakah atau berapa banyak bahan
pengganti atau bahan-bahan bantu
yang telah dipergunakan dalam pembuatan itu. Ordonasi cukai tembakau
yang berlaku sampai dengan tanggal
31 Maret 1996 ini tidak merinci pengertian jenis-jenis hasil tembakau tersebut. (Ariessuryantini, dari berbagai
sumber)
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11 HAL YANG SERING
DITANYAKAN MASYARAKAT
TERKAIT BARANG BAWAAN
PENUMPANG

Berkembangnya teknologi informasi
menjadikan dunia ini seperti tanpa
batas, apapun yang ada dibelahan
bumi ini begitu mudah didapatkan.
Istilah belanja online sudah menjadi
hal yang tak asing lagi bagi masyarakat kita. Semua orang bisa membeli
barang dari Amerika, Eropa, maupun
Afrika sekaligus dengan mudah tanpa
harus datang ke negara tempat barang
tersebut dijual.
Disamping itu, ada kalanya ketika kita
berbelanja langsung di luar negeri karena memang harganya murah dan
jarang atau tidak ada barang yang kita
inginkan di Indonesia, atau bahkan hanya sekedar traveling dan berencana
membeli oleh-oleh untuk sanak saudara maupun teman-teman di Indonesia.
Namun, tidak dipungkiri bahwa banyak
aturan terkait larangan atau pembatasan (lartas) atas barang yang diimpor yang tidak banyak diketahui oleh
masyarakat luas.
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Inilah salah satu hal yang menjadikan
keraguan bagi masyarakat apakah barangnya bisa diimpor? Apakah barangnya akan ditahan bea cukai? Apakah
dikenakan bea masuk dan pajak atau
tidak? Yuk kita simak beberapa hal
yang seringkali ditanyakan terkait barang bawaan penumpang.

BARANG BAWAAN PENUMPANG

Apakah yang dimaksud barang
pribadi penumpang?
''

Apakah barang pribadi
penumpang dikenakan bea
masuk?
''

Di mana bisa membaca
peraturan terkait barang bawaan
penumpang?
''

Peraturan terkait barang bawaan
penumpang dapat dibaca pada
PMK 188/PMK.04/2010 tentang
Impor Barang yang Dibawa oleh
Penumpang, Awak Sarana Peng
angkut, Pelintas Batas, dan Barang
Kiriman.

Apakah barang bawaan
penumpang itu?
''

Barang bawaan penumpang terdiri
dari barang pribadi penumpang
dan barang dagangan.

Barang pribadi penumpang adalah
semua barang yang dibawa oleh
penumpang tetapi tidak termasuk
barang dagangan.

Terhadap barang pribadi penum
pang diberikan pembebasan bea
masuk dengan nilai pabean paling
banyak FOB USD 250 per orang
atau FOB USD 1.000 per keluarga
untuk setiap kedatangan. Atas
kelebihannya dipungut bea masuk
dan pajak dalam rangka impor.

Apakah barang pribadi
penumpang tunduk pada
ketentuan larangan atau
pembatasan impor?
''

Terhadap barang yang terkena
larangan atau pembatasan impor,
Pejabat Bea dan Cukai melakukan
penindakan sesuai peraturan per
undang-undangan yang berlaku.

BEA CUKAI
MENJAWAB

Apakah yang dimaksud barang
dagangan?
''

Barang dagangan adalah barang
yang menurut jenis, sifat dan
jumlahnya tidak wajar untuk
keperluan pribadi, diimpor untuk
diperjualbelikan, barang contoh,
barang yang akan digunakan
sebagai bahan baku atau bahan
penolong untuk industri, dan/atau
barang yang akan digunakan untuk
tujuan selaian pemakaian pribadi.

Apakah barang dagangan yang
dibawa penumpang dikenakan
bea masuk?
''

Terhadap barang dagangan ter
sebut dipungut bea masuk, dan
pajak dalam rangka impor serta
berlaku ketentuan umum di
bidang impor

Apakah barang dagangan yang
dibawa penumpang tunduk
pada ketentuan larangan atau
pembatasan impor?
''

Bagaimana cara mengetahui tarif
Bea Masuk atas barang bawaan
penumpang?
''

Barang yang terkena larangan atau
pembatasan impor, Pejabat Bea
dan Cukai melakukan penindakan
sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hal-hal yang perlu diperhatikan
oleh penumpang atas barangbarang yang dibawanya dari luar
negeri?
''

''

Perhatikan tentang kewajiban
pemenuhan pembayaran Bea
Masuk dan Pajak Dalam Rangka
Impor
Perhatikan tentang kewajiban
pemenuhan ketentuan larangan
atau pembatasan impor.

Tarif Bea Masuk dapat dilihat
dalam Portal INSW (eservice.insw.
go.id), pada menu Indonesia NTR
sub menu HS code Information.
Tarif bea masuk yang digunakan
atas impor barang pribadi
penumpang dan barang dagangan
jika lebih dari 3 jenis barang adalah
menggunakan tarif tertinggi.
Apabila jumlah jenis barangkurang
dari 3 jenismaka menggunakan
tarif Bea masuk masing-masing
jenis barang.

Bagaimana cara mengetahui
ketentuan larangan atau
pembatasan impor?
''

Ketentuan
larangan
dan
pembatasan impor dapat dilihat
dalam Portal INSW (eservice.insw.
go.id), pada menu Indonesia NTR
sub menu Lartas Information.

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225
Email : info@customs.go.id | Facebook : Bravo Bea Cukai | Twitter : @bravobeacukai
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QQ Selimut senja datang
menyisakan sedikit
cahaya, bersama senja
syukurilah setiap
nikmat yang ada kelak
kan dilapangan apa
yang ada bertambah
nikmat yang terasa
bersama senja.
QQ Pengirim: Rendy
Rijanto, KPPBC TMP
Tanjung Perak
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QQ Look deep into nature, and then you will understand everthing better.
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QQ Pengirim: Rendy Rijanto, KPPBC TMP Tanjung Perak
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QQ sometime we lose hope we lose love we lose someone, but i know something good will come after sunrise
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QQ Pengirim: Rendy Rijanto, KPPBC TMP Tanjung Perak
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QQ When I admire the wonders of a sunset or the beauty of the
moon, my soul expands in the worship of the creator.
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QQ Life is the art of drawing without an eraser.

QQ Pengirim: Rendy Rijanto, KPPBC TMP Tanjung Perak
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QQ Wherever my story takes me, however dark and difficult
the theme, there is always some hope and redemption, not
because readers like happy endings, but because I am an
optimist at heart. I know the sun will rise in the morning, that
there is a light at the end of every tunnel.
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TRAVEL
NOTES

Pacu Jalur
Festival Rakyat Kuansing
yang Tak Lekang
di Makan Zaman
Ini pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Bumi Lancang Kuning, atau
yang dikenal dengan provinsi Riau. Salah satu provinsi yang memiliki
beragam hasil bumi, mulai dari minyak, gas alam, karet, dan kelapa sawit,
yang membuatnya menjadi salah satu provinsi terkaya di Indonesia.
Kunjungan saya kali ini ke Riau tidak dalam rangka mengekspolrasi kekayaan
alamnya, melainkan saya ingin mengunjungi festival Pacu Jalur 2017.
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ertama kalinya mengetahui tentang festival Pacu Jalur, saya merasa cukup penarasan dan tertarik untuk melihatnya langsung.
Berawal dari salah satu post akun Instagram milik Kementerian
Pariwisata, saya langsung mencari tahu tentang festival ini. Festival
tahunan yang diadakan di Kabupaten Kuantan Singigi, atau yang biasa
disingkat oleh masyarakat Riau Kuansing, telah berlangsung sangat
lama.

Untuk mencapai Kabupaten Kuansing ternyata cukup memakan waktu dan tidak mudah. Bagi saya yang tidak terbiasa berkendara dalam
waktu yang cukup lama, hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri. Dari kota Pekanbaru, saya disarankan menggunakan mobil carter
yang bisa disewa seharga Rp100 ribu/orang. Perjalanan ditempuh
dalam waktu kurang lebih tiga hingga empat jam, tergantung kelihaian pengemudi dalam berkendara. Mengapa saya bilang demikian?
Karena jalur yang dilewati untuk menuju Kabupaten Kuansing cukup
ekstrim.
Untuk mencapai tempat pelaksanaan festival, saya melewati jalur
lintas Sumatera sejauh 166 kilometer dari pusat Kota Pekanbaru.
Harus saya akui, perjalanan menuju Kabupaten Kuansing cukup terasa
membosankan, karena sepanjang perjalanan, saya hanya disuguhi
pemandangan kebun-kebun sawit atau semak belukar yang membumbung tinggi menyerupai hutan. Hanya sesekali saya melihat perumahan warga atau pasar tempat warga beraktivitas, itupun hanya
terdapat di kota kecamatan yang dilewati sepanjang perjalanan. Di
benak saya, rasanya ingin tidur saja untuk melewati waktu empat
jam perjalanan. Namun saya cukup kaget karena seperti yang saya
sebutkan bahwa perjalanan cukup ekstim. Di sepanjang rute menuju
Kuansing, banyak dilewati truk-truk pengangkut kelapa sawit, karet,
atau truk-truk pengangkut bahan bakar. Hal tersebut membuat pengemudi kendaraan harus cekatan dalam berkendara. Salip-menyalip
antar kendaraan merupakan hal yang biasa di jalur ini.
Saya tiba di Kabupaten Kuansing pukul 12 siang, saat itu cuacanya
cukup menyengat. Oh iya, dari informasi yang saya baca, festival Pacu
Jalur merupakan festival tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal
23-26 Agustus. Saat saya tiba di sana, festival telah menginjak hari
kedua. Karena saya pikir, festivalnya sudah dimulai, saya langsung
mencari tempat pelaksanannya. Tak perlu susah-susah untuk mencarinya, pandangan saya langsung tertuju pada suatu titik di mana
seluruh warga mengarah ke sana. Banyak mobil dan motor terparkir,
serta banyak pedagang tumpah ruah ke jalan. Saya pikir pasti di situ
tempat pelaksanaannya. Benar saja, tak jauh dari tempat saya turun
dari mobil carter, terdapat sungai besar tempat di mana festival Pacu
Jalur berlangsung.
Di sekililing saya tampak anak-anak berteriak, “Undian jalur, undian jalur,” dengan nada khas melayu Riau. Awalnya agak susah saya
mencerna maksud perkataan mereka, tapi semakin sering mendengarnya, saya jadi tahu apa yang mereka teriakkan. Anak-anak tersebut membawa daftar peserta Pacu Jalur 2017. Saya bertanya kepada
salah seorang anak akan kapan dimulainya festival ini. Anak tersebut
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menjawab, “Biasanya jam satu atau jam dua siang, Bang,
sampai sore,”. Artinya saya belum kelewatan untuk menikmati festival ini di hari kedua.
Saat berkeliling untuk mencari tempat menonton festival
Pacu Jalur, saya melihat jembatan besar yang menghubungkan kedua sisi sungai. Ternyata sungai tempat berlangsungnya festival adalah sungai Indragiri. Sungainya sangat lebar,
dari yang saya lihat, mungkin bisa mencapai dua kali lebar
lapangan sepak bola. Saya menuju jembatan yang biasa
disebut warga jembatan Kuansing, dari atas jembatan itu
banyak sekali warga yang menonton persiapan para peserta
Pacu Jalur. Namun, warga di sana, termasuk saya, harus beradu dengan kemacetan orang dan sepeda motor yang tak
berhenti lalu lalang. Saya menyempatkan diri untuk mengambil beberapa foto dari atas jembatan.
Saya beranjak ke tepian sungai tempat para ribuan warga
menonton dengan penuh antusias. Hampir sepanjang satu
kilometer terlihat penuh warga duduk di tribun-tribun darurat yang dibangun oleh beberapa warga sebagai tempat
menonton. Untuk memasuki tribun tersebut, saya harus
membayar Rp30 ribu. Saya sempat ingin masuk ke tempat
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yang terdekat dengan jembatan, namun saya mengurungkan niat, karena dari tempat tersebut saya tidak bisa melihat
secara jelas para peserta berlomba memacu perahu mereka.
Akhirnya, saya memutuskan untuk berjalan lebih jauh menuju ke arah garis start perlombaan. Karena perlombaanya
sudah dimulai dan warga sudah tumpah ruah, bahkan saya
melihat beberapa warga naik ke tiang-tiang dan pohon untuk bisa melihat jalannya perlombaan, saya memilih salah
satu tribun yang letaknya tepat di tengah antara garis start
dan finish-nya perlombaan.
Saya duduk di bagian depan tribun, dekat dengan tepian sungai, jadi saya bisa melihat dan mengambil gambar dengan
jelas. Saya melihat sekeliling saya banyak sekali warga yang
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membawa lembaran peserta Pacu Jalur sembari melingkari
nomor-nomor yang ada di situ. Saya memberanikan diri untuk bertanya kepada salah seorang di sana. Sayangnya, saat
saya tanya namanya, dirinya menolak untuk menyebutkan.
Mungkin karena melihat saya pendatang dan membawa kamera untuk mengambil gambar. Meski begitu, saya mendapatkan banyak informasi dari dirinya.
Awalnya, saya bertanya sejak kapan festival Pacu Jalur ini
dimulai. Dirinya ingat ketika masih berusia lima tahun, saat
itu tahun 1966 dia sudah menyaksikan festival ini. Saya
menyimpulkan, berarti memang ini festival yang sudah
ada sejak dulu dan melekat menjadi kebudayaan masyarakat Kuansing. Saya juga sempat melihat daftar nama
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peserta di hari kedua festival ini berlangsung. Ternyata ada
49 kali pertandingan, yang berarti ada 98 peserta di hari itu.
Pesertanya tidak hanya datang dari desa atau kecamatan di
Kabupaten Kuansing, melainkan dari beberapa Kabupaten di
provinsi Riau, bahkan di tahun-tahun sebelumnya ada yang
dari Jakarta, hingga Malaysia.

serta seorang lainnya yang berdiri di bagian belakang perahu untuk memberikan arahan kepada para pendayung. Tiap
perahu diberi warna khas dengan nama-nama yang cukup
unik. Salah seorang penonton yang duduk di samping saya
mengungkapkan bahwa hanya masyarakat desa asal tim
tersebut yang tahu arti nama-nama tim mereka.

Perahu yang digunakan dalam perlombaan terbuat dari kayu
pohon utuh yang dapat diisi oleh 45-50 orang dalam satu perahunya. Uniknya, setiap tim diwajibkan mengikutsertakan
seorang anak laki-laki remaja sebagai simbol, yang bertugas
untuk menari saat perahu melaju. Selain itu, setiap tim juga
harus menyertakan seorang “pemandu sorak” yang bertugas
meniup peluit untuk membakar semangat para pendayung,

Suara riuh penonton tak berhenti terdengar dalam setiap
giliran perlombaan. Saya melihat sekeliling, ternyata tidak
hanya orang dewasa yang menonton festival Pacu Jalur.
Banyak sekali anak-anak yang juga secara sukarela ikut menonton dan bersorak-sorai. Saya sempat berpindah tempat duduk ke bagian paling depan tribun, di situ ternyata
saya duduk berdampingan dengan seorang ibu yang rela
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menempuh 40 kilometer setiap harinya untuk menyaksikan keseruan festival rakyat Kuansing ini. Saya sangat takjub bahwa festival Pacu Jalur mampu menjadi pemersatu
masyarakat Riau untuk tidak semata-mata berkompetisi,
namun juga melesetarikan budaya.
Peraturan dari perlombaan Pacu Jalur ini terlihat cukup mudah. Setiap tim hanya perlu beradu cepat dalam mendayung perahu dan harus menempuh jarak sejauh 900 meter.
Namun tidak sesederhana kelihatannya, ada beberapa peserta yang harus mengulang perlombaan karena gagal start.
Gagal start merupakan istilah di mana salah satu tim yang
mendapatkan giliran berlomba tidak bisa memacu perahu
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karena arus sungai terlalu kencang, atau saat aba-aba untuk mulai perlombaan, di mana ditandai dengan dentuman
meriam bambu, kedua tim tidak memulainya dalam waktu
bersamaan.
Festival Pacu Jalur ini ternyata memperebutkan hadiah yang
cukup besar. Bayangkan saja, tim yang memenangkan juara
satu dapat memboyong uang hingga mencapai Rp65 juta
rupiah beserta hadiah lain yang cukup unik, yaitu hewan
ternak seperti sapi atau kerbau. Dalam setiap tahunnya,
terdapat sepuluh piala yang diperebutkan.
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Festival yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuansing ini ternyata juga memiliki keunikan lainnya.
Sebagai acara berskala nasional, pemerintah daerah menyediakan aplikasi Android yang dapat digunakan untuk radio
streaming bahkan live video streaming perlombaan festival
Pacu Jalur. Di Tahun 2017 ini, pemerintah daerah Kabupaten
Kuansing secara resmi meluncurkan aplikasi Informasi Pacu
Jalur Kuantan Singingi (IPJKS) untuk memudahkan masyarakat Riau yang tidak sempat datang untuk melihat secara
langsung keseruan festival Pacu Jalur.

terhadap antusiasme masyarakat yang berbondong-bondong mendatangi Kuansing untuk menyaksikan Pacu Jalur.
Namun, beberapa hal yang saya rasa masih bisa diperbaiki
adalah penyediaan tempat sampah yang lebih banyak, karena di sekililing tribun saya banyak melihat warga yang secara
bebas membuang sampah ke sungai yang berada di bawah
mereka. Semoga ke depannya, Pemerintah Kabupaten
Kuansing dapat semakin menyempurnakan penyelenggaraan Pacu Jalur.

Bagi yang baru pertama kali mengunjungi Kuansing dan
melihat keseruan Festival Pacu Jalur, saya sangat terkesan
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NYERI
PUNGGUNG
Dok, sejak dua hari yang lalu punggung kanan
saya sakit. Bila badan dimiringkan lebih terasa
nyerinya. Sekarang untuk bangun saja musti
pelan-pelan karena sakit. Kira-kira ada apa
ya, dok? Apa ada masalah dengan ginjal saya?
Padahal buang air kecil saya biasa saja, tidak
ada masalah. (Ibu Elis – Tangerang)
Jawab:

Penyebab nyeri punggung minimalnya berasa dari lima hal,
yaitu gangguan stabilitas tulang, sendi, regangan otot, tekanan syaraf, maupun gangguan organ dalam perut.
Gangguan yang disebabkan oleh organ dalam perut biasanya
disertai dengan keluhan-keluhan lain yang berhubungan dengan organ tersebut, misalnya saluran pencernaan disertai
rasa kembung, mual, atau lainnya. Pada gangguan saluran
kencing, misalnya ada gangguan seperti anyang-anyangan,
warna air kencing berubah dan lain-lain. Sedangkan gangguan dari tulang, sendi, otot, maupun syaraf berhubungan
dengan gerakan/movement dan sensibilitas.
Melihat ibu tidak ada gangguan di bagian tubuh lain, hanya
pada gerakan saja, maka besar kemungkinan asal nyeri punggung Ibu dari tulang, sendi, atau otot. Sedangkan untuk
gangguan syaraf kecil kemungkinan karena tidak adanya
gangguan sensibilitas. Pada syaraf, nyeri yang terjadi terasa
lebih hebat dan kadang ada rasa lemah di bagian tertentu.
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Nyeri punggung yang munculnya tidak mendadak dan hilang
timbul, banyak disebabkan karena postur duduk, berdiri,
dan jalan yang tidak benar. Selain itu, postur yang berubah
karena kehamilan atau menggendong anak terlalu lama juga
dapat menyebabkan nyeri punggung. Faktor lain yang juga
memegang peranan adalah faktor stres. Nyeri punggung
juga meningkat pada warga diatas usia 45 tahun yang disebabkan oleh faktor degeneratif.
Ada banyak penyebab gangguan punggung lainnya, seperti pada infeksi atau peradangan, kelainan bawaan, sampai
dengan tumor. Tapi saat ini kita akan fokus pada apa yang

dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah rasa nyeri
punggung yang disebabkan oleh tulang dan otot.
Pada umumnya, nyeri punggung yang masih ringan dapat
diatasi dengan melakukan beberapa latihan punggung yang
sifatnya melemaskan dan menguatkan, seperti pada latihan
yoga (gambar terlampir ‘Senam untuk Punggung’). Latihan
yang regular terutama untuk memperkuat otot punggung
dapat mencegah kekambuhan nyeri punggung.
Pemanasan di daerah yang nyeri dapat mengurangi keluhan bahkan menyembuhkan. Terapi obat-obatan dengan
anti nyeri non-steroid dan bila perlu dikombinasi dengan
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pelemas otot. Setelah itu, diistirahatkan di tempat tidur
dengan alas yang tipis, tapi tidak boleh lebih dari dua hari
karena harus bergerak secepat mungkin. Gerakan dilakukan
dari perlahan sampai dengan aktivitas normal.
Bila gangguan masih berlanjut juga, segera konsultasikan
ke dokter.
Banyak kasus nyeri punggung dapat sembuh tanpa terapi
khusus. Bila sering kali mengalami kambuhan, perlu diperhatikan perihal postur tubuh kita, posisi aktivitas yang salah,
dan kebiasaan yang kurang baik.
Ada beberapa posisi tubuh yang perlu diperhatikan pada
saat:
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DUDUK

Duduklah dengan punggung yang tegak, kedua telapak kaki
menginjak ke lantai. Gunakan kursi yang menumpu bagian
belakang tubuh Anda. Bila menggunakan komputer, usahakan posisi monitor komputer setinggi mata Anda.

BERDIRI

Berat badan kita sebaiknya tertumpu pada kedua kaki
dengan keseimbangan di tulang panggul dan tulang ekor.
Kepala tegak, pundak ditarik ke belakang agar lengkungan
tulang belakang dalam posisi natural.
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MENGEMUDI

Dudukan punggung disesuaikan dengan lengkungan tulang
belakang. Posisi tangan dan kaki harus nyaman dengan jarak
yang mudah menjangkau kontrol kemudi.

MENGANGKAT BENDA BERAT

1. Pada saat mengangkat, mendorong, atau menarik benda yang berat, benda tersebut harus berada dekat dengan tubuh kita, agar dapat menggunakan seluruh kekuatan untuk memindahkan benda tersebut.
2. Untuk mengangkat benda berat tersebut, pegang bagian bawah benda agar seluruh beban benda dapat kita
support. Benda berada di antara kaki dan posisi punggung lurus/tegak.

3. Usahakan badan kita stabil pada saat mengangkat benda tersebut dengan mempertahankan posisi tubuh
lurus sedikit mencondong ke depan. Berdiri dengan
perlahan dengan menggunakan otot paha/kaki untuk
mendorong tubuh ke atas. Benda tetap dekat dengan
tubuh kita.
4. Setelah berhasil berdiri, pertahankan posisi badan tegak, pandangan ke depan agar badan tetap stabil dan
tumpuan beban ada di antara kedua kaki.
SEMOGA BERMANFAAT
Dr. Maya CLM
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Cap Pos Istimewa
dari Desa Rudolph
Sebuah desa kecil bernama Rudolph di Amerika Serikat selalu sibuk dan ramai setiap kali natal
tiba. Ribuan pucuk surat dan bingkisan tiba di desa Rudolph untuk mendapatkan cap pos rusa
kutub sebelum natal.

R

udolph adalah nama rusa kutub penarik kereta salju Santa Claus yang
paling terkenal. Rudolph juga merupakan nama sebuah desa kecil berpopulasi kurang dari 500 jiwa di Winconsin, Amerika Serikat. Tiap tahunnya,
pada saat natal, nama desa ini akan tercantum pada lebih dari 10 ribu pucuk
surat.

Becky Trzebiatowski, Kepala Kantor Pos di Rudolph menjelaskan fenomena ini.
“Jika mereka tak bisa datang sendiri ke sini, kami mendapat kartu, kotak, dan
amplop dari seluruh negeri. Ada juga satu yang berasal dari Tiongkok. Kantor Pos
di Rudolph ini masih menggunakan mesin cap pos kuno. Mesin ini membubuhkan tinta pada setiap pucuk surat, memprosesnya dengan serangkaian rol, dan
prosesnya cukup unik,” ujarnya.
Di samping itu, pengunjung pun dapat membubuhkan jejak kaki Rudolph pada
surat mereka. Saat membayar tagihan yang harus dibayarkan di Chicago atau
tempat lain, siapa pun yang mendapatkan amplop itu akan melihat cap kakinya.
Jadi meski saat ini merupakan era surat elektronik dan pesan digital, namun
kantor pos ini masih selalu sibuk pada saat liburan natal tiba.
“Setiap menjelang natal merupakan masa yang amat istimewa. Lebih banyak
orang mengirim surat, dan jauh lebih banyak kegiatan di kantor pos kecil kami. Di
tempat ini, anak-anak bisa terlibat dalam proses pengiriman surat dan menempel
perangko. Amat menyenangkan dan luar biasa,” jelas Becky.
Cerita tentang Rudolph si rusa berhidung merah, Rudolph the Red-Nosed Reindeer
dibuat oleh Robert May pada tahun 1939 dalam rangka mempromosikan department store Montgomery Ward tempat ia bekerja. Rudolf adalah rusa kesembilan
dan berada paling depan di antara kawanan rusa lainnya karena hidungnya dapat
bersinar dan menerangi jalan Santa Claus agar tidak tersesat di tengah cuaca
buruk. Sebelumnya hanya ada delapan rusa yang menemani Santa Claus berpergian mereka adalah Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, dan
Blitzen. Asal-usul kedelapan nama rusa tersebut pertama kalinya muncul tahun
1823 dalam sebuah puisi karya Clement C. Moore yang berjudul “A Visit from St.
Nicholas” atau dikenal juga dengan judul “The Night Before Christmas”.
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Namun, di kemudian hari muncul lagi
satu tokoh rusa yang namanya menjadi paling terkenal di antara delapan
rusa itu, yaitu Rudolph si hidung merah. Rudolph berasal dari cerita fiksi
karangan Robert L. May yang dibuat tahun 1939. Di tahun 1949, Gene
Autry menyanyikan lagu Rudolph the
Red-Nosed Reindeer dan menjadi best
seller. Sejak saat itu, Rudolf dikenal sebagai rusa yang selalu setia menemani
Santa Claus dan seperti dalam lirik
lagu, nama Rudolph akan terus dikenang dalam sejarah. (Ariessuryantini,
dari berbagai sumber)

