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DARI REDAKSI
Tak terasa kita telah memasuki bulan ketiga di tahun 2018.
Tentunya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi khususnya di
DJBC. Peristiwa tersebut salah satunya disajikan melalui media
WBC. Di bulan Maret ini redaksi WBC menurunkan beberapa
artikel antara lain Laporan Utama mengangkat topik tentang
Peluang Tantangan Kepabeanan terhadap E-Commerce dan
dibahas juga tentang aturan Pabean Pada Era E-Commerce.
Di samping itu, ada juga Laporan Khusus mengenai Munas
PPBC yang merupakan organisasi para pensiunan pegawai Bea
dan Cukai. Apa saja hasil munasnya bisa disimak dalam rubrik
ini.
Redaksi juga menampilkan rubrik-rubrik lainnya, antara
lain Sisi Pegawai menghadirkan sosok pegawai inspiratif
bernama Iwan Saktiawan pegawai dari KPPBC TMP B
Makassar. Siapakah Iwan Saktiawan? bagaimana kiprah dan
sepak terjangnya, sehingga bisa menginspiratif banyak orang
khususnya kaum milenial, mari kita simak perjalanan hidupnya.
Sosok menampilkan Kusmayadi mantan Sesditjen Bea dan
Cukai, yang diusia senjanya masih terlihat kokoh segar bugar.
Hobi Komunitas, menceritakan tentang Kebersamaan para
pecinta alam saat memanjat Gunung Papandayan yang dilakukan
oleh komunitas Customs Hiking Club. Ada juga Berbagi
Pengetahuan tentang Teknologi Asisten Virtual. Dan masih
banyak lagi rubrik-rubrik menarik lainnya.
Akhir kata kami ucapkan selamat membaca dan jangan
lupa kirimkan karya-karyamu ke alamat email kami di
wartabeacukai@gmail.com
Selamat membaca!
Pimpinan Redaksi
Deni Surjantoro

Terbit Sejak 1968
Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal
25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri
Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972
tanggal 20 Juni 1972
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P ROF IL KA NTOR

P ROFIL KANTO R

Kantor Baru
yang Bersejarah

Terhitung 1 November 2017, Kantor Bea Cukai
Magelang
resmi
beroperasi
melaksanakan
pengawasan dan pelayanan. Kantor yang dipimpin
oleh Totok Purwanto sebelumnya merupakan bagian
dari Kantor Bea Cukai Yogyakarta sebagai kantor
bantu. Jika merunut sumber literatur sejarah yang ada
beberapa puluh tahun yang lalu sekitar tahun 1946
berdirilah Kantor Cukai yang pertama kali di Indonesia
yaitu di kota Magelang. Dibentuknya lagi Kantor
Bea Cukai Magelang dengan pertimbangan wilayah
pengawasan Kantor Bea Cukai Yogyakarta terlalu
luas karena meliputi 11 kabupaten yaitu Jogjakarta,
Kulonprogo, Sleman, Bantul, Wates, GunungKidul,
Kota Magelang. Kabupaten Magelang, Wonosobo,
Temanggung, dan Purworejo dirasa kurang efektif
dalam pengawasan dan pelayanan.
Pertimbangan lainnya agar lebih dekat dalam hal
jarak tempuh dalam melakukan pelayanan kepada
stakeholder, sehingga bisa meningkatkan efesien
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waktu, biaya dalam pengurusan dokumen
kepabeanan dan cukai. selain itu juga
melestarikan nilai sejarah bahwa kota Magelang
adalah kota tempat berdirinya Kantor Cukai
pertama kali di Indonesia.

memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan
pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai
dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan
dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Wilayah kerja Kantor Bea Cukai Magelang
meliputi lima kabupaten, yaitu Kota Magelang,
Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung,
Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten
Purworejo. Sebagaimana kantor-kantor Bea
Cukai lainnya, Kantor Bea Cukai Megelang

Sedangkan untuk fungsi KPPBC TMP C Magelang
diantaranya melakukan pelayanan teknis di
bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan
pemberian perijinan dan fasilitas di bidang
kepabeanan dan cukai, dan pengawasan di
bidang kepabeanan dan cukai.

Seperti dijelasankan oleh Totok bahwa kantor Bea Cukai Magelang melakukan pengawasan terhadap
peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT), peredaran Minuman Mengandung Etil
Alkohol (MMEA), pemanfaatan fasiitas Kawasan Berikat (KB), dan pemanfaatan fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil Menengah (KITE IKM), yang masing-masing terdiri dari 35
pengusaha BKC HT, 9 pengusaha BKC MMEA, 4 pengusaha penggun KB, dan 1 pengusaha pengguna
KITE IKM.
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P ROFIL KANTO R
Khusus untuk pengawasan Cukai, Bea Cukai
Magelang rutin melakukan operasi pasar, dan
melakukan spot check terhadap kepatuhan
TPE yang memiliki NPPBKC dan selama 2
bulan (Nov-Des) kantor ini melaksanakan
tugas telah menerbitkan 11 (sebelas) surat
bukti penindakan dan 2 (dua) diantaranya
adalah pengenaan sanksi administrasi (STCK1) terhadap TPE yang kurang patuh. Dan juga
secara periodik Kantor Bea Cukai Megelang
melakukan surveillance terhadap 4 KB dan 1
KITE IKM untuk menilai kepatuhan perusahaan
penerima fasilitas kepabeanan tersebut.
Walaupun sebagai kantor yang baru dibentuk
kembali bukan berarti bisa lebih santai
apalagi salah satu tujuan didirikan kantor
ini untuk mengefisienkan waktu dan biaya
dalam memproses dokumen kepabeanan dan
cukai. Untuk membantu mempercepat proses
pelayanan dilakukan dengan menggunakan
surat elektronik dan untuk penyampaian
informasi menggunakan layanan grup pada
aplikasi whatsapp.
Dengan adanya kantor Bea Cukai Magelang,
pengusaha
menyambut
hangat
dan
memberikan respon posistif terutama karena
alasan jarak yang lebih dekat, jika sebelumnya
pengurusan dokumen kepabeanan dan cukai
harus dilakukan di KPPBC TMP B Yogyakarta,
sehingga dapat mengurangi beban biaya
yang lebih ekonomis dan lebih cepat dalam
pelayanan.
“Tingkat kepuasan dari pengusaha ini
disampaikan pada saat kami melakukan
kegiatan Customs Visits Customers,” ujar Totok
Menurut Totok, daerah Magelang mempunyai
potensi-potensi penambahan jumlah pengguna
fasilitas Kawasan Berikat ataupun KITE IKM
mengingat banyaknya perusahaan / pabrik di
wilayah Kabupaten Temanggung dan Kabupaten
Magelang dan UMK yang relatif lebih murah
dibandingkan wilayah Jawa Barat.
“Sebagai contoh berdirinya 1 (satu) TPB baru
di Magelang yaitu Anugrah Abadi Magelang
pada tahun 2017. Hal ini mengacu pada
kondisi di wilayah kerja Magelang bahwa ada
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kecenderungan kenaikan pengguna fasilitas
kepabeanan dan cukai setiap waktu.”
Menilik hal di atas tentu Bea Cukai Magelang
membutuhkan fasilitas dan SDM yang
mendukung akan tetapi yang ada saat ini
masih belum optimal.
Terkait fasilitas /
sarana prasarana yang ada belum optimal,
misal Gedung kantor terletak di Jalan Jenderal
Soedirman No 48 Magelang masih dalam status
Pinjam Pakai BMN Direktorat Jenderal Pajak
(DJP). Kemudian rumah dinas untuk pegawai
baru tersedia 2 unit rumah dinas di Magelang
dan itu perlu renovasi. Tersedia juga 1 (satu)
Kantor Bantu Pengawasan di Purworejo, 3 unit
kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda
2. Untuk menunjang kegiatan KPPBC lebih
optimal, dirasa perlu penambahan rumah dinas
dan kendaraan operasional untuk kegiatan
pengawasan.
Saat ini Kantor Bea Cukai Magelang memiliki 32
orang pegawai dengan rincian 1 Kepala Kantor,
5 Pejabat Eselon IV, 5 Pejabat Eselon V, dan 21
orang pelaksana. Berdasarkan proyeksi Analisa
Beban Kerja, kebutuhan SDM kantor ini adalah
44 orang (1 Kepala Kantor, 5 Es. IV, 13 Es V, dan
25 pelaksana) sehingga masih ada kekurangan 8
Pejabat Eselon V dan 4 pelaksana.
Dalam menjalankan tugas Bea Cukai Magelang
tidak mungkin sendiri tapi juga perlu
bekerjasama dengan pihak lain. Beberapa bulan
Totok memimpin Kantor Bea Cukai Magelang
telah menjalin kerjasama antara lain dengan
Kanwil DJP Jawa Tengah II dan KPP Pratama
Magelang dalam hal pertukaran data TPB di
wilayah Magelang serta Dinas Perindustrian
terkait dengan data perusahaan yang berada di
wilayah kerja KPPBC Magelang.
Selain itu, sampai dengan saat ini KPPBC
TMP C Magelang telah berkoordinasi dengan
Kepolisian Resor Magelang, Satpol PP
Wonosobo dan Komunitas Intelijen Daerah
(Kominda) Purworejo serta Disperindagkop
Temanggung terkait pertukaran informasi
dugaan peredaran BKC HT dan MMEA illegal di
wilayah kerja KPPBC TMP C Magelang.
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Peraturan Menteri Keuangan 203/PMK.04/2017
Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang bawaan
Penumpang dan awak sarana pengangkut
Bahwa ketentuan mengenai impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana
pengangkut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 /PMK.04/2010 tentang
Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan
Barang Kiriman. Namun guna meningkatkan pelayanan dan pengawasan atas ekspor dan impor
barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut, dianggap perlu untukm
menyempurnakan ketentuan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang
dan awak sarana pengangkut sehingga ditetapkan kembali ketentuan mengenai Ketentuan Ekspor
dan Impor Barang bawaan Penumpang dan awak sarana pengangkut melalui Peraturan Menteri
Keuangan 203/PMK.04/2017.
Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dimaksud,
antara lain:
Latar belakang diterbitkannya peraturan tersebut yaitu :
Untuk mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan atas ekspor dan impor pengangkut
melalui simplifikasi prosedur.
Penyeragaman perlakuan atas ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh
penumpang dan awak sarana pengangkut.
“Dari hasil koordinasi tersebut, diharapkan
dapat menghasilkan pertukaran informasi yang
baik dan dapat menghasilkan penindakan,”
tambah Totok.
Harapan Totok kedepannya bahwa institusi
DJBC yang lebih modern, inovatif, responsif
terhadap perkembangan teknologi saat ini
dalam artian selalu berorientasi kepada
percepatan pelayanan, peningkatan kepuasan
pengguna jasa, simplikasi Sisdur tetapi tidak
mengendorkan segi pengawasan.
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“Saya juga mengharapkan setiap pegawai
DJBC harus bisa menjadi pegawai yang bisa
dibanggakan oleh masyarakat luas dengan
selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian
Keuangan dalam setiap gerak langkah dan
pikiran, mempunyai semangat jiwa korsa yang
tinggi / rasa memiliki terhadap institusi yang
tinggi, amanah dalam melaksanakan tugas,
mempunyai pemikiran yang inovatif, kreatif dan
antisipatif terhadap kemajuan teknologi, dan
dengan hal-hal itu diharapkan bisa mendukung
terwujudnya “BEA CUKAI MAKIN BAIK”,” tutup,
Totok. (DesiAPrawita)

Maksud dan tujuan Penyusunan Peraturan di maksud, yaitu:
• Percepatan atas pelayanan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan
awak sarana pengangkut.
• Adanya pengaturan untuk ekspor barang yang dibawa oleh penumpang untuk barang
ekspor berupa:
- perhiasan emas, perhiasan mutiara dan perhiasan bernilai tinggi lainnya:
- barang yang akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean; dan
- uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dalam Rupiah atau dalam mata uang
asing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih.
Hal-hal yang diatur dalam Peraturan dimaksud, antara lain:
• Penegasan ruang lingkup ekspor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana
Pengangkut
• Ketentuan ekspor barang berupa perhiasan emas, perhiasan mutiara dan perhiasan bernilai
tinggi lainnya;
• Ketentuan ekspor barang yang akan dibawa kembali ke dalam daerah pabean;
• Ketentuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dalam rupiah atau
dalam mata uang asing;
• Ketentuan ekspor barang lainnya;
• Penegasan definisi dan ruang lingkup impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak
sarana pengangkut;
• Perubahan nilai pembebasan bea masuk (de minimis value) barang pribadi penumpang dan
penghapusan nilai pembebasan bea masuk (de minimis value) untuk keluarga;
• Pengaturan pemberitahuan pabean dan penyampaian pemberitahuan pabean;
• Penetapan tarif bea masuk atas impor barang pribadi penumpang dan awak sarana
pengangkut.
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R UANG KESE H ATAN
yang terdapat pada jantung. Selain itu juga
ditemukan bahwa bakteri dan mikroorganisme
yang terbawa aliran darah dapat memproduksi
sejenis enzim yang mempercepat proses
pengerasan dinding pembuluh darah, sehingga
pembuluh darah mengeras dan tidak elastis
lagi, inilah yang kemudian disebut dengan
arterosclerosis.

KELAINAN PADA GIGI DAN HUBUNGANNYA
DENGAN PENYAKIT JANTUNG
Pada edisi WBC bulan Agustus 2017, VOLUME 49 NOMOR 8 artikel dengan judul “Gigi Sebagai
Sumber Infeksi (Fokal Infeksi) Kelainan Sistemik” maka pembahasan ini akan mengulas lebih dalam
lagi mengenai satu kelainan terhadap kelainan lain yang dapat terjadi pada jantung yang diduga
akibat dari gigi serta jaringan penyangga gigi.
Gigi dan mulut merupakan pintu masuknya
udara serta makanan kedalam tubuh guna
berlangsungnya
kehidupan,
bersamaan
dengan udara dan makanan itu pula ada
lebih dari 350 bakteri dan mikroorganisme
didalam mulut. Bakteri ini sebenarnya bukan
merupakan masalah jika jumlahnya seimbang
dan hidup harmonis, tetapi bisa menjadi tidak
harmonis jika muncul gangguan seperti adanya
kelainan di dalam rongga mulut seperti gigi
berlubang. Kelainan pada jaringan penyangga
gigi yang sering ditemukan adalah gingivitis
dan periodontitis. Keduanya dipercaya dapat
memicu timbulnya penyakit sistemik, salah
satunya adalah penyakit jantung koroner.
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Penyakit jantung koroner ditandai dengan
menebalnya pembuluh darah koroner jantung
yang disebabkan oleh timbunan lemak yang
kemudian akan menghambat aliran darah ke
jantung, sehingga nutrisi dan oksigen yang
dibutuhkan jantung pun menjadi berkurang.
Hal inilah yang kemudian dapat mengakibatkan
terjadinya serangan jantung. Di samping itu,
peranan dari bakteri dan mikroorganisme
yang terbentuk berlebihan pada keadaan
gigi berlubang, gingivitis, dan periodontitis
akan menembus pembuluh darah dan terus
terbawa aliran darah yang akan dengan mudah
menempel pada timbunan-timbunan lemak

Berdasarkan penelitian, dari sekumpulan
pasien dengan penyakit jantung ditemukan
54% dari jumlah pasien tersebut memiliki
riwayat kelainan periodontal. Telah kita ketahui
asal mula kelainan gigi seperti gigi berlubang,
gingivitis, serta periodontitis diawali dengan
plak gigi, sedangkan kelainan jantung koroner
diawali juga dengan terbentuknya plak pada
pembuluh darah, kedua plak ini merupakan
dua jenis plak yang berbeda. Plak pada gigi
terbentuk di rongga mulut dan terdiri dari
ratusan spesies bakteri, sedangkan plak pada
arteri pembuluh darah terdiri dari bahan lemak
yang menumpuk di dinding arteri bagian dalam.
Dengan demikian terdapat hubungan antara
penyakit kardiovaskuler dan penyakit pada gigi
serta jaringan penyangganya, juga pengerasan
arteri (arteriosklerosis). Bakteri yang terdapat
pada gigi berlubang,gingivitis dan periodontitis
diawali dengan adanya plak pada gigi, yang
selanjutnya bakteri masuk ke pembuluh darah,
terbawa dengan aliran darah dan menempel
pada plak yang berupa lemak di pembuluh
darah. Di samping itu, bateri-bakteri tesebut
menghasilkan enzim, di mana enzim tersebut
membuat dinding pembuluh darah mengeras.
Apabila dibiarkan dalam waktu yang lama,
enzim ini berpotensi serangan jantung/stroke.
Di sini terlihat terdapat hubungan antara
kelainan gigi geligi dengan kesehatan jantung
dan pembuluh darah.
Dari penjabaran di atas akan mengingatkan
kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut,
serta harus berhati-hati dalam melakukan
tindakan terhadap kesehatan gigi. Ada baiknya
bila pasien menjelaskan kepada dokter gigi
tentang kondisi yang ada dan dokter gigi
bertanya pada pasien kelainan sistemik
yang diderita/riwayat keluarga, khususnya
pada pasien dengan kelainan kardiovaskuler,

karena sebelum dilakukan tindakan seperti
membersihkan karang gigi apalagi pencabutan
gigi diberikan antibiotika 1-2 hari, untuk
mengurangi kemungkinan terinfeksi oleh
bakteri endokarditis. Bakteri endokarditis
adalah jenis bakteri yang menyerang katup
jantung dan dinding pembuluh darah seperti
yang telah dikemukakan di atas. Di samping
dapat menyumbat pembuluh darah jantung,
proses yang sama juga dapat terjadi di
pembuluh darah otak yang menyebabkan
penyumbatan yang kita kenal sebagai stroke.
Harus diperhatikan pula biasanya pasien dengan
kelainan jantung dan pembuluh darah rutin
mengonsumsi obat pengencer darah, pada saat
tindakan oleh dokter gigi seperti pencabutan
dan pembersihan karang gigi, pasien akan
diinstruksikan untuk menghentikan konsumsi
obat pengencer darah 5 hari sebelum tindakan
untuk mencegah terjadinya pendarahan.
Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak
diharapkan/komplikasi yang buruk, maka dapat
dilakukan pencegahan dengan cara menggosok
gigi secara teratur untuk menghilangkan plak
gigi. Dengan berkurangnya timbunan plak maka
akan mengurangi resiko penyakit gusi yang
dapat menyebabkan masalah kardiovaskuler,
karena semakin banyak plak di mulut, maka akan
meningkat pula risiko penyakit kardiovaskuler.
Kontrol rutin ke dokter gigi 2 kali setahun (tiap
6 bulan) sangat dianjurkan, apalagi pada orangorang yang memiliki riwayat penyakit jantung
dan pembuluh darah serta penyakit sistemik
lainnya.
Dengan diketahuinya hubungan antara kelainan
gigi dengan kelainan jantung dan pembuluh
darah, maka jangan pernah mneremehkan sakit
gigi, karena banyak penyakit berawal dari mulut.
Menjaga kesehatan mulut berarti menjaga
kesehatan seluruh badan, karena mulut adalah
pintu masuk segala macam benda asing ke
dalam tubuh. Hal penting lainnya yang tidak
boleh dilupakan adalah jangan tunggu sampai
sakit gigi, periksakan gigi secara rutin, karena
mencegah lebih baik darpada mengobati.
Drg. Ika Mauliana
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Apabila ada yang menawarkan rokok ilegal, apa yang harus
saya lakukan?

Bagaimana saya bisa berperan langsung untuk
memerangi rokok ilegal?

Tolak!

Bapak dan Ibu dapat berperan langsung dengan tidak membeli rokok-rokok
yang melanggar ketentuan cukai, seperti yang sudah disampaikan dalam
buku ini.

Sesuai UU 39/2007, jika Bapak dan Ibu membeli untuk kemudian dijual kembali,
Bapak dan Ibu sudah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi. Jika Bapak
dan Ibu mengalami tekanan, segera laporkan ke kantor Bea dan Cukai terdekat atau
hubungi Kontak Bea Cukai melalui nomor telepon 1500225.

Ada seseorang yang mendatangi toko saya dan menawarkan
sejumlah uang jika saya mau menjual kemasan rokok bekas
dengan pita cukai yang masih menempel. Apa yang harus
saya lakukan?

Jangan terima tawaran tersebut
Kemasan bekas atau pita cukai bekas tersebut dapat dipergunakan kembali untuk
membuat produk rokok yang melanggar ketentuan cukai. Laporkan kegiatan yang
mencurigakan ke kantor Bea dan Cukai terdekat atau hubungi Kontak Bea Cukai
melalui nomor telepon 1500225.

Saya takut jika harus melapor kepada Bea Cukai. Saya takut
penjualnya marah pada saya. Apa yang harus saya lakukan?

Siapakah yang bertanggungjawab dalam
penyediaan pita cukai rokok?
Penyediaan pita cukai rokok merupakan tanggungjawab Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai bekerjasama dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang
Republik Indonesia atau Perum Peruri dalam menyediakan pita cukai rokok yang
dipesan oleh pabrik/importir rokok.

Apakah masyarakat umum dapat mengajukan
permohonan pita cukai rokok kepada Bea dan Cukai?
Silakan menghubungi kantor Bea dan Cukai terdekat atau hubungi Kontak Bea
Cukai melalui nomor telepon 1500225.

Jangan takut
Ketika Bapak dan Ibu menyampaikan laporan kepada Bea Cukai, identitas Bapak
dan Ibu akan dirahasiakan dan dilindungi. Informasi yang Bapak dan Ibu sampaikan
akan menjadi informasi awal bagi Bea Cukai untuk melakukan penelusuran lebih
lanjut.

Tetangga saya sepertinya membuat rokok ilegal. Apa yang
harus saya lakukan?
Segera laporkan ke kantor Bea dan Cukai terdekat atau hubungi Kontak Bea Cukai
melalui nomor telepon 1500225.
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dalam penilaian termasuk mempersiapkan
dan penyusunan dokumen terkait WBK sampai
dengan sosialisasi baik kepada internal maupun
kepada eksternal pengguna jasa.
Ada beberapa tahap penilaian yang dilalui Bea
Cukai Bogor untuk sampai kepada WBK, baik
penilain internal dari Inspektorat Jenderal
(Itjen) Kementerian Keuangan mapun penilaian
eksternal yang dilakukan KemenPAN-RB
bersama KPK. Penilaian pertama dilakukan oleh
tim Itjen Kementerian Keuangan yaitu penilaian
secara internal maupun eksternal melalui
survey kepada masyarakat pengguna jasa.
Penilaian berikutnya, berdasarkan nilai yang
diberikan oleh tim dari Itjen tersebut kemudian
diteruskan kepada Kemenpan dengan terlebih
dahulu pihak Kemenpan melakukan reviu.
Sedangkan indikator penilaian dibagi kedalan
dua kelompok yang meliputi penilaian
indikator pengungkit dan penilaian indikator
hasil. Sedikitnya ada enam kriteria penilaian
pengungkit, yakni; manajemen perubahan,
tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,
akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan
dan kualitas pelayanan publik.

Bea Cukai Bogor
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Di penghujung tahun 2017 tepatnya 12 Desember, KPPBC TMP A Bogor
berhasil memperoleh predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan tahun ini diusulkan untuk mengikuti Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM). Upaya Bea Cukai Bogor untuk meraih predikat WBK tidak mudah,
karena kantor ini melayani dan mengawasi ratusan Kawasan Berikat yang
salah satu indikator penilaian WBK adalah survey dari stakeholder atau
pengguna jasa kepabeanan dan cukai.
Penghargaan ini diberikan KemenPAN-RB kepada Bea Cukai Bogor bersama
dengan 82 unit kerja lainnya dalam rangka memperingati hari anti korupsi
internasional, juga mengapresiasi unit kerja yang sudah melakukan upaya
menegakkan gerakan anti korupsi di unitnya masing masing. Menteri PANRB bersama Ketua KPK memberikan penghargaan kepada 77 unit kerja
predikat WBK, termasuk Bea Cukai Bogor dan 6 unit kerja lainnya untuk
predikat WBBM.
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Untuk memperoleh predikat WBK, berawal dari
Bea Cukai Bogor sebagai pemenang atau juara
kedua kantor percontohan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai. Selanjutnya Sekretaris DJBC
mengeluarkan surat tentang penyampaikan
usulan Bea Cukai Bogor sebagai unit kerja
berpredikat menuju WBK. Dari lingkungan
DJBC sendiri sebenarnya ada lima kantor yang
diusulkan, namun hanya dua kantor yang
berhasil memperoleh predikat WBK yaitu Bea
Cukai Bogor dan Bea Cukai Cilacap.
Dengan adanya surat usulan Sekretaris DJBC
tersebut, untuk lebih memantapkan langkah
dalam pencapaian predikat WBK, Bea Cukai
Bogor melaksanakan beberapa kegiatan
termasuk melakukan apel luar biasa, workshop
dan asistensi serta pembentukan tim kerja,
terkait pelaksanaan pembangunan zona
integritas menuju WBK. Tim kerja ini melakukan
kegiatan segala sesuatunya yang diperlukan

Indikator penilaian hasil sendiri dibagi ke dalam
dua bagian yaitu terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat (survey eksternal). Penilaian
terhadap pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN minimal 18%, yang diambil dari
nilai persepsi korupsi (survey eksternal) dan
persentase penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan.
Wakil Ketua Pelaksana Kerja Bea Cukai Bogor
menuju WBK yang kini ditetapkan menjadi Ketua
Tim Pelaksana Kerja Bea Cukai Bogor menuju
WBBM, Aflachul mengatakan bahwa bobot
penilaian indikator pengungkit sebesar 60% dan
indikator hasil sebesar 40%. Kedua kelompok
penilaian ini saling berkaitan. Dan yang paling
penting bahwa nilai dari indikator hasil atau
survey dengan pengguna jasa tidak boleh
dibawah nilai minimun yang sudah ditentukan
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sebesar 34 dari 40. Bila nilai indikator hasil
tidak mencapai batas minimal, maka walaupun
nilai pengungkit berhasil dicapai 100% dengan
sendirinya upaya kantor yang bersangkutan
untuk mencapai WBK otomatis akan gugur.
Sedangkan nilai indikator pengungkit tidak
ada batas minimal yang harus dicapai. Boleh
dikatakan bahwa, nilai hasil survey dengan
pengguna jasa sangat menentukan untuk lolos
menjadi WBK.

Hasil nilai yang diperoleh Bea Cukai Bogor
dalam mencapai predikat WBK yang dilakukan
Itjen Kemenku, sudah hampir sempurna. Nilai
indikator pengungkit tercapai 100% dengan
total nilai 60. Sedangkan nilai indikator hasil
(survey) tercapai 38,97 dari 40. Dengan
demikian total nilai pada seluruh indikator
pengungkit dan hasil yang dicapai Bea Cukai
Bogor sebesar 98,97 atau hanya kurang 1,03
untuk mencapai nilai 100 (lihat tabel 1).

Berdasarkan penilaian WBK ini, KPPBC TMP A
Bogor layak dan telah memenuhi persyaratan
untuk diusulkan mendapat predikat Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani pada tahap berikutnya.
Bea Cukai Bogor terus berbenah diri dengan
melakukan berbagai upaya yang diperlukan
untuk menuju WBBM khususnya melakukan
inovasi-inovasi baru dalam memberikan
pelayanan terbaik bagi stakeholder.
Sedangkan penilaian yang dilakukan secara
nasional (Kemenpan dan KPK), Bea Cukai Bogor
berhasil memperoleh total nilai sebesar 85,32
padahal untuk memperoleh predikat WBK nilai
minimal adalah 75. Total penilaian nasional ini
terdiri dari nilai pengungkit sebesar 45,76 dan
nilai hasil (survey) sebesar 39,56.
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Yang menarik diperhatikan dari penilaian Bea
Cukai Bogor ini adalah nilai indikator kedua atau
hasil (survey). Itjen Kemenkeu memberikan
nilai sebesar 38, 97 sedangkan Kemenpan dan
KPK memberikan nilai 39,56. Dengan kata lain
penilaian nasional terhadap survey kepuasan
pengguna jasa hampir sempurna, hanya kurang
0,44 untuk mencapai 40 atau 100%
(lihat tabel 2).

Sebagai informasi bahwa Bea Cukai Bogor
mengawasi dan melayani kurang lebih 148
Kawasan Berikat (KB). Dari ratusan KB ini baru
ada tiga (3) perusahaan yang sudah ditetapkan
sebagai Kawasan Berikat Mandiri yang artinya
perusahaan tersebut hanya didatangi petugas

Bea Cukai pada saat perusahaan terkena
random, selebihnya pihak perusahaan dituntut
ketaatannya dalam segala aktivitas dan
pelaporan keuangan secara mandiri.
Kepala Kantor Bea Cukai TMP A Bogor, Moh.
Saifuddin berharap dimasa mendatang kota
Bogor yang dikenal masyarakat umum sebagai
kota hujan itu, juga ingin dijuluki Bogor sebagai
kota KB Mandiri di masyarakat Bea dan Cukai
dengan segala kekurangan dan kelebihannya.
Untuk itulah Bea Cukai Bogor terus mendorong
kantor pusat supaya memberikan hal-hal apa
yang dibutuhkan atau yang dapat diberikan
kepada perusahaan KB agar mereka tertarik
menjadi KB Mandiri. (Piter)
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Menelisik
Aturan Pabean

Pada Era
E-Commerce
Seseorang pada era 90-an untuk memenuhi
kebutuhan akan barang harus berjalan
mendatangi pasar, toko atau supermarket dan
pada saat ini secara fenomenal hanya duduk di
depan komputer atau memakai gawai (gadget)
dengan mudahnya memilih, membandingkan
harga, dan melakukan transaksi pembelian tanpa
mengetahui secara persis siapa penjualnya.
Semua
terjadi
karena
pengembangan
teknologi informasi dan telekomunikasi yang
menghadirkan perdagangan berbasis elektronik
(e-commerce).
E-commerce yang mulai dikembangkan sejak
tahun 1994 telah tumbuh secara eksponensial.
Pasar e-commerce dunia saat ini sebesar USD
2.352 Triliun atau Rp 31.752 triliun. Bahkan salah
satu penyedia platform e-commerce di China
memecahkan record transaksi sehari sebesar
Rp 353 Triliun pada tanggal 11 November 2017
di ajang global shopping festival.
Mengenai
perkembangan
E-commerce,
Kasubdit Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan,
Djanurindro
Wibowo
menyatakan,
perkembangan perdagangan dengan bantuan
teknologi digital melesat luar biasa karena
kemampuan memotong
rantai suplaydemand. Biaya menjadi semakin efisien,
lingkup pemasaran yang tak terbatas, didukung
terobosan teknologi keuangan dan kecepatan
pengiriman barang.
18 | Volume 50, Nomor 3, Maret 2018 - Warta Bea Cukai

Orang tidak perlu lagi membeli kaset atau disk,
karena yang dibutuhkan bukan medianya tetapi
bunyi lagu dan gambar di filmya. Orang membeli
kaset atau disk karena ingin mendengarkan
musik atau filmnya, membeli hiburannya bukan
membeli medianya dan saat ini telah dijawab
dengan perkembangan dunia online.
“Semua terjawab dengan revolusi e-commerce
yang mampu menyediakan barang sesuai
dengan keinginan pembelinya dan bahkan lebih
murah lagi. Kondisi yang logis kalau suatu
hari mal atau toko yang menjual barang akan
menghilang,” ungkap Djanurindro.
Dengan kemajuan teknologi informasi dan
telekomunikasi suatu keniscayaan apabila
kemudian pertokoan akan tutup diganti dengan
cara online, perbankan akan melakukan
down sizing dengan menutup kantor kasnya,
percetakan akan menghilang karena buku dan
koran cukup melalui e-book dan sejenisnya,
penterjemah akan digantikan dengan google
translate atau semacam itu dan menghilangkan
pekerjaan manual lainnya.

Observing
Customs Policy
In the Era of
e-Commerce
A person in the 90s era would need to go the
market, shops, or supermarket in order to
buy stuff they need. Meanwhile the current
phenomenon, to buy stuff a person will
only need to sit in front of the computer,
compare the price, and buy the stuff without
exactly knowing the seller. It all happens
because of the advancement of information
technology and telecomunication which makes
electronic commerce (e-commerce) possible.
E-commerce, which has been developed since
1994, has been growing exponentially. The
amount of worldwide e-commerce transactions
is currently worth of USD 2.352 billion, or
Rp31.752 billion. In 11th November of 2017,
one of the e-commerce platform provider
was broken the world record by achieving Rp
353 billion in just one day during the global
shopping festival.
Regarding to the e-commerce growth, Deputy
Director of Import, Directorate of Customs
Techniques, Djanurindro Wibowo said that with
the help of digital technology, the growth of
commerce could expand vastly. That’s because
e-commerce could minimize the supply
and demand chain. The cost becomes more
efficient and the marketing target becomes
unlimited, not to mention it is supported by the
advancement of finance technology, as well as
fast goods delivery.

Nowadays, people don’t need to buy cassettes
or discs because they need the contents, as in
the songs or the films, not the storage media.
People used to buy the cassettes or discs
because they were used as the storage media
for the contents, and right now people don’t
need to buy the storage media instead of the
contents because of the advancement of online
world.
“It’s all answered with the e-commerce
revolution which is able to provide the buyer’s
needs and meet their demand in a very efficient
way. It is only logical if someday many retailers
at the malls or shops will close their business,”
said Djanurindro.
With the advancement of information
technology and telecomunication, it is possible
if the retailers will close down and be replaced
by online shops, the banks will downsize the
branch offices, newspapers and books will be
replaced by e-books, the translators will be
replaced by machine translators such as google
translate. It is possible that all the manual works
will be replaced by machines.

The Challenges of Customs
Djanurindro continues that the advancement
of digital technology also causes the shifting
of customs policy as well as the challenges. As
the illustration, before 2006 if a person would
like to save data they would need a floppy disk,
hard disk, or flash disk. However, the data might
be lost due to the broken storage or infected
by virus during file transfer from one media
to another. People didn’t actually need the
floppy disk, but the storage to save the data
which is secure, efficient, and not to mention
cheap. With the availability of cloud storage
services such as Dropbox, Google Docs, Xdrive,
MediaMax, Strongspace and Google Drive as
the most popular cloud storage service could
provide data storage service.
“The question related to customs, if previously
there were a lot of storage media importation,
with the advanced cloud storage technology
will someday diminish the storage media
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Tantangan Kepabeanan
Lebih
lanjut
menurut
Djanurindro,
perkembangan
teknologi
digital
juga
menyebabkan pergeseran dan tantangan
kepabeanan. Sebagai ilustrasi era sebelum
2006, seseorang ingin menyimpan data
membutuhkan disket, hardisk atau flashdisk
namun terdapat risiko data rusak, storage
yang hilang atau tertinggal terkena virus
selama berpindah antar media. Orang tidak
butuh disket tetapi membutuhkan tempat
menyimpan data yang aman, praktis dan
tentunya murah. Dengan munculnya layanan
cloud storage seperti dropbox, Google Docs,
Xdrive, MediaMax, Strongspace dan yang paling
populer adalah google drive mampu menjawab
kebutuhan penyimpanan data.
“Pertanyaannya terkait dengan kepabeanan,
kalau sebelumnya kita mengenal importasi
media penyimpan dengan dimanfaatkannya
teknologi cloud storage yang media berada
di luar negeri maka akan mengurangi bahkan
suatu hari akan menghilangkan impor media
penyimpan. Sekali lagi, seseorang tidak butuh
medianya secara fisik yang dibutuhkan adalah
dapat menyimpan data dan tidak tidak peduli
dimana beradanya alat penyimpan tersebut.
Inilah salah satu tantangan kepabeanan,
karena fisik barang menghilang namun tujuan
menggunakan barang tercapai,” imbuh
Djanurindro.
Begitu juga dengan sektor barang terkena cukai
pun tidak lepas dari tantangan e-commerce.
Kegiatan penjualan barang kena cukai melalui
media online terutama yang bersifat classified
ads atau yang dikenal sebagai iklan kecik,
maupun juga penjualan di marketplace.
Penjualan melalui classified ads relatif
lebih susah diawasi karena internet hanya
dipergunakan sebagai sarana beriklan tanpa
transaksi dan pembayaran di dalam sistem
tersebut.
Saat ini sebagian orang sudah meninggalkan
tradisi membaca koran secara fisik berganti
dengan media online. Bahkan peristiwa di

20 | Volume 50, Nomor 3, Maret 2018 - Warta Bea Cukai

manca negara seketika juga diperoleh kabarnya.
Kalau dahulu koran dan majalah luar negeri
harus dilayani segera dengan rush handling,
apakah masih relevan manakalah kebutuhan
tadi sudah diperoleh secara online bahkan
content yang dilarang dan menjadi pengawasan
beacukai sudah bergeser ke online. Kominfo
dengan sigap telah membuat sistem sensor,
namun aliran data yang notabenenya barang
tentunya menjadi tugas dan fungsi beacukai.
Dari sisi keuangan, seseorang tidak menyadari
lagi bahwa dengan semakin majunya teknologi
keuangan telah menekan peran uang kartal
berupa uang kertas dan logam. Bahkan uang
giral berupa cek dan surat berharga mulai
digantikan dengan uang digital atau virtual.
Batas negara terjadinya transaksi menjadi
semu.
Kita tidak menyadari saat melakukan
pembayaran hotel yang dipesan dan berada di
dalam negeri ternyata melakukan pembayaran
ke luar negeri sekalipun menggunakan kurs
yang sama. Perkembangan uang elektronik
dalam bentuk kartu flash, e-money dan
sejenis itu telah men-downsizing perbankan.
Perkembangan revolusi sistem pembayaran
dengan munculnya uang digital dalam bentuk
dompet elektronik dan cryptocurrency seperti
bitcoin.
Cryptocurrency adalah sebuah
teknologi membuat mata uang digital yang
menggunakan kriptografi untuk keamanan
yang membuatnya tidak dapat dipalsukan.
Saat ini hampir semua negara masih belum
mengakui legalitas uang kripto, sekalipun dalam
perkembangan uang kripto ini dapat dikonversi
menjadi uang kartal. Dengan perkembangan ini
telah menciptakan sistem pembayaran dan lalu
lintas uang semakin sulit dikenali.
E-commerce pada dasarnya terbagi dua
hal, barang yang berwujud (tangible goods)
dan barang tidak berwujud (digital goods).
Banyak perdiskusian terkait dengan apa itu
e-commerce yang konotasinya lebih ke barang
secara fisik, apa itu digital econonomy, apa
itu e-lifestyle, apa itu digital commerce yang
sering dikonotasikan dengan digital goods.

importation. Once again, people don’t need
the physical storage instead of the data
storage, and people don’t really pay attention
at which the physical storage is located. It has
become the challenge for customs, because
the goods’ aren’t physically available, but the
purpose of using the goods is achieved,” added
Djanurindro.
The challenges of the e-commerce also occurs
on the excise sector. The sales activity of
excise objects on the internet, particularly the
classified ads as well as the sales activity on
marketplace. The sales activity in classified
ads is relatively harder to control because the
internet is only used as the advertisement
media without any transaction and payment.
Nowadays, people no longer read newspaper
instead read the news online. Even the news
from overseas can be easily accessed from the
internet. If the international newspaper and
magazine used to be handled by rush handling,
is it still relevant if nowadays all the contents
from the newspaper and magazine, even the
restricted contents which also become the
object of customs supervision, can be accessed
online. The ministry of communication and
information technology has been creating
censorship system for the restricted contents,
however the contents related to imported
goods are still under customs supervision.
Regarding to financial matter, the advancement
of technology also causes the shifting role of
payment methods such as cash. Moreover, the
demand deposits such as check and securities
have been replaced by digital money. It all makes
the money transactions become borderless.
We also don’t realize when we make payment
from hotel booking, we actually have made
international payment, eventhough we use
the local currency. The advancement of
electronic money, such as e-money, flash, and
all of its kind have been downsizing the banking
activities. The other revolution of payment
methods is the emerge of digital money in
the form of cryptocurrency such as bitcoin.
Cryptocurrency is a technology of making
digital money encrypted with cryptography

that makes it impossible to be forged. Currently,
the legal aspect of cryptocurrency still become
questions in many countries, eventhough later
the cryptocurreny can be converted into cash.
This advancement has created new payment
system and made cash flow becomes harder to
detect.
E-commerce basically consists of two things,
those are tangible goods and intangible
goods. There are many discussions related
to e-commerce, concerning about physical
goods, digital economy, and e-lifestyle, digital
commerce or recognized as digital goods.
Meanwhile, the upcoming challenge for
customs is that how customs needs to face the
paradigm of digital phenomena. Digital goods’
policy has been actualy regulated in Indonesian
Law Number 17 2006 on Customs in the article
8B clause 2. However e-commerce discuss
more thorough matters such as customs area
phenomena, when goods are imported, the
required documents and freight responsibility,
how to determine customs value, is it necessary
to provide customs officers focusing on cyber
control, how to collect the taxes and the
required documents.

The Opportunities of Customs Challenges
to Tangible e-Commerce
The rapid development of digital technology
in Indonesia encourages the growth of online
trading. Currently, internet users in Indonesia
reach 51% or 132.7 Million in January 2017, of
which 106 million users of social media. The
Indonesian population has 371.4 million mobile
phone access, of which 92 million are mobile
social media users. Of this amount, which has
made e-commerce purchases in Indonesia as
much as 24.7 million or 9% of the population.
The value of e-commerce trading in Indonesia
is currently the number 6 in Asia Pacific and
will grow to USD 10.92 billion or equivalent to
Rp 147.4 trillion in 2018. However, the growth
rate of e-commerce sales in Indonesia by B2C
was ranked first with averaging over 22% per
year or above the growth of other economies
in Asia Pacific. The data is attached based on
e-marketer survey.
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Selain itu apa tantangan kepabeanan dan cukai ke depan. Bagaimana beacukai harus memandang
kepabeanan dengan fenomena digital. Digital goods memang telah diatur dalam Pasal 8B ayat
(2) Undang-Undang Kepabeanan nomor 17/2006 tentang Perubahan atas Undang-undang
nomor 10/1995 tentang Kepabeanan, namun bagaimana fenomena kawasan pabean, kapan saat
diimpor, bagaimana dokumen dan tanggung jawab pengangkutan, bagaimana menghitung nilai
pabean, apakah diperlukan petugas yang fokus di cyber control, bagaimana pemungutannya, apa
dokumennya dan berbagai diskusi yang menarik seputar e-commerce.

Peluang Tantangan Kepabeanan terhadap E-Commerce Berwujud (Tangible E-Commerce)
Pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia mendorong pertumbuhan perdagangan
secara online. Saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai penetrasi 51% atau 132,7 Juta
pada Januari 2017, dimana 106 juta pengguna media sosial. Populasi Indonesia yang memiliki
akses telepon gengam sebanyak 371,4 juta dimana 92 juta adalah pengguna media sosial mobile.
Dari jumlah tersebut yang telah melakukan pembelian secara e-commerce di Indonesia sebanyak
24,7 juta atau 9% dari populasi.
Potensi E-Commerce Indonesia

Posisi E-Commerce Indonesia di Asia Pasifik
Retail Ecommerce Sales in Select Countries in Asia-Pacific and Worldwide, 2014-2018
billions
China*
Japan
South Korea
Australia
India
Indonesia
Other
Asia-Pacific

2014
$472.91
$78.55
$35.01
$17.40
$6.10
$1.94
$35.00
$646.92

2015
$672.01
$89.55
$38.86
$19.02
$14.00
$5.29
$47.37
$877.61

2016
$911.25
$100.30
$42.75
$20.66
$24.61
$5.29
$47.37
$1,152.21

2017
$1,208.31
$111.33
$46.59
$22.31
$39.45
$8.21
$52.22
$1,488.42

2018
$1,5568.39
$122.46
$50.55
$23.94
$55.26
$10.92
$60.55
$1,892.07

Worldwide

$1,336.16

$1,670.99

2,050.36

$2,498.48

$3,015.15

Note: includes products or services ordered using the internet via any device, regardiess of the method of payment or
fulfillment; excludes travel and event tickets; *excludes Hong Kong
Source: eMarketer.Dec 2015

B2C eCommerce Sales Growth in Asia Pacific, 2011-1017
% change
Indonesia
China
India
South Korea
Australia
Japan
Other
Total Asia
Pacific

2011
104%
103,7%
47,2%
17,6%
11,0%
27,1%
23,9%

2012
85,0%
94,1%
39,7%
6,0%
10,05%
13,2%
12,4%

2013
71,3%
65,1%
34,6%
6,9%
6,0%
-7,2%
12,7%

2014
45,1%
51,2%
27,1%
9,3%
5,7%
7,1%
12,0%

2015
37,2%
30,6%
23,7%
8,3%
5,1%
6,7%
11,9%

2016
26,0%
22,6%
18,2%
8,2%
5,0%
5,6%
11,0%

2017
22,0%
18,3%
16,6%
7,3%
4,2%
5,0%
10,2%

37,2%

32,8%

23,1%

29,0%

20,9%

16,7%

14,2%

Online sales in Indonesia took the retail sales portion of 3.6% in 2017 and to 4.8% in 2019. Based on
the Fiscal Policy Institution analysis overall retail sales growth grew 55.2% in 2016. The e-commerce
online market every year average eroded by 0.65% retail market. The data is presented below.

The Anticipation of Excise Objects Sales Through e-Commerce
Another thing that needs to be a concern is the possibility of excise object sales through
e-commerce. At the time of the sale occurs through the import of customs parties is relatively
easier in the conduct of supervision. However, domestic excise objects sales made either through
the marketplace platform let alone using the mechanism of classified ads will be difficult because
transactions take place offline. This must be anticipated.
Therefore, the recommendation for the development of imported e-commerce tangible goods
should always consider:
• Taxation fulfillment and trading system reform by encouraging the fast flow of goods and
the efficiency of logistics costs. Duty delivery paid development becomes the choice of state
rights and speed of service.
• The development of ICT-based technology and the simplification of procedures is imperative,
namely implementing paperless system.
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Nilai perdagangan e-commerce di Indonesia saat ini nomor 6 Asia Pasifik dan akan tumbuh dengan
nilai USD 10,92 milyar atau setara Rp 147,4 triliun di tahun 2018. Namun demikian, tingkat
pertumbuhan penjualan e-commerce Indonesia secara B2C menduduki peringkat pertama dengan
rata-rata di atas 22% per tahun atau di atas pertumbuhan ekonomi negara-negara lainnya di Asia
Pasifik. Data terlampir berdasarkan survei e-marketer.

Posisi E-Commerce Indonesia di Asia Pasifik
Retail Ecommerce Sales in Select Countries in Asia-Pacific and Worldwide, 2014-2018
billions
China*
Japan
South Korea
Australia
India
Indonesia
Other
Asia-Pacific

2014
$472.91
$78.55
$35.01
$17.40
$6.10
$1.94
$35.00
$646.92

2015
$672.01
$89.55
$38.86
$19.02
$14.00
$5.29
$47.37
$877.61

2016
$911.25
$100.30
$42.75
$20.66
$24.61
$5.29
$47.37
$1,152.21

2017
$1,208.31
$111.33
$46.59
$22.31
$39.45
$8.21
$52.22
$1,488.42

2018
$1,5568.39
$122.46
$50.55
$23.94
$55.26
$10.92
$60.55
$1,892.07

Worldwide

$1,336.16

$1,670.99

2,050.36

$2,498.48

$3,015.15

Note: includes products or services ordered using the internet via any device, regardiess of the method of payment or
fulfillment; excludes travel and event tickets; *excludes Hong Kong
Source: eMarketer.Dec 2015

B2C eCommerce Sales Growth in Asia Pacific, 2011-1017
% change
Indonesia
China
India
South Korea
Australia
Japan
Other
Total Asia
Pacific

2011
104%
103,7%
47,2%
17,6%
11,0%
27,1%
23,9%

2012
85,0%
94,1%
39,7%
6,0%
10,05%
13,2%
12,4%

2013
71,3%
65,1%
34,6%
6,9%
6,0%
-7,2%
12,7%

2014
45,1%
51,2%
27,1%
9,3%
5,7%
7,1%
12,0%

2015
37,2%
30,6%
23,7%
8,3%
5,1%
6,7%
11,9%

2016
26,0%
22,6%
18,2%
8,2%
5,0%
5,6%
11,0%

2017
22,0%
18,3%
16,6%
7,3%
4,2%
5,0%
10,2%

37,2%

32,8%

23,1%

29,0%

20,9%

16,7%

14,2%

Penjualan online di Indonesia mengambil porsi penjualan retail sebesar 3,6% pada tahun 2017
dan menjadi 4,8% pada tahun 2019. Berdasarkan analisis Badan Kebijakan fiskal pertumbuhan
keseluruhan penjualan retail pertumbuh 55,2% pada tahun 2016. Pasar online e-commerce setiap
tahun rata-rata menggerus sebesar 0,65% pasar retail. Data tersaji di bawah ini.
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• Creating data sharing from e-commerce
platform providers to ensure transaction
data validity and speed of service.
• Indonesia should not lose the
opportunity as a distribution center.

The Opportunities of Customs Challenges
to Intangible e-Commerce
The advancement of digital technology has
revolutionized the delivery of digital goods
originally through the media and imported
through the mechanism of tangible goods
changed by means of electronic transmission.
Transmission of digital goods consists
essentially of integrated transmission medium
which is a network guided transmission media
as it is famous through optical cable and unified
media transmission system that uses wave
systems such as microwave systems, satellite
and infrared.
The types of digital goods that can be
transmitted electronically are all types of
digital data in the form of software, multimedia
including movies and music, data in the form
of television broadcasts, data engine driving,
design, big data storage with storage cloud,
social media both by way of being sent or
streamed. It is a challenge for customs around
the world to ensure that trade gets a fair playing
field between conservative trades that pay
taxes and digital ways that can be transmitted
without being easily known and controlled. In
this paper will further discuss the phenomenon.
By law, the Elucidation of Article 8 B Paragraph (2)
of Law 17 of 2006 concerning Customs has stated
strictly that software and or data are goods that
become the object of the law. Trade Law No.
7 of 2014 also affirms the definition of goods
as any object, tangible or intangible, whether

mobile or immovable, whether consumable or
non-consumable, and may be traded, used, or
used by consumers or business person. While
in Presidential Regulation No. 74/2012 on Road
Map Electronic System (E-Commerce Road
Map) Year 2017-2019 mandates to formulate
regulations that support taxation on foreign and
local e-commerce business actors. This means
that the mandate set forth in the legislation
to make arrangements and tax collection for
digital goods is quite strong.
Currently, the World Trade Organization
in the Ministerial Conference in Nairobi in
December 2015 still establishes a moratorium
on the collection of import duties until
2017. Some developed countries do want a
permanent morotorium of imported digital
goods transmitted electronically, but other
countries such as Indonesia, China, Vietnam
and some others want the import duty tariff
as a fair treatment. For example, if the film is
physically imported, import duty and import
tax will be charged, and domestically produced
film is taxed. It would be ironic if transmitted
electronically it is not taxable so it does not
create a lavel playing field. On the other hand
there are some developed countries that
collect domestic taxation at the time of the
transmission activity was done in the country.
The strategy of countries in responding to
the import of digital goods by electronic
transmission is quite diverse. China has not
yet collected customs duties but has classified
digital goods into tariff heading 9803. Several
countries have poured the paper concept
through the use of taxable services. Indonesia
itself certainly sees that digital goods are goods
and certainly should be able to utilize the
appropriate memontum to make arrangements.
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Antisipasi Penjualan Barang Kena Cukai (BKC)
melalui E-Commerce
Hal lain yang perlu menjadi concern pihak
beacukai
adalah
memungkinkannya
penjualan BKC melalui e-commerce. Pada
saat penjualannya terjadi melalui impor
pihak kepabeanan relatif lebih mudah dalam
melalukan pengawasan. Namun penjualan
BKC dalam negeri yang dilakukan baik melalui
platform marketplace apalagi menggunakan
mekanisme classified ads atau iklan kecik akan
sulit karena transaksi berlangsung secara offline.
Ini tentunya harus memperoleh antisipasi.
Untuk itu rekomendasinya, pengembangan
impor
barang
e-commerce
berwujud
seyogyanya senantiasa mempertimbangkan :
• Pemenuhan hak keuangan Negara
(perpajakan) dan tata niaga dengan
mendorong kecepatan arus barang dan
efisiensi biaya logistik. Pengembangan
duty delivery paid menjadi pilihan hak
negara dan kecepatan layanan.
• Pengembangan teknologi berbasis
TIK dan simplifikasi prosedur suatu
keharusan, antara lain secara paperless.
• Tercipta data sharing dari penyedia
platform e-commerce untuk memastikan
validitas data transaksi dan kecepatan
layanan.
• Indonesia tidak boleh kehilangan
opportunity sebagai pusat distribusi
Peluang Tantangan Kepabeanan terhadap
E-Commerce Tidak Berwujud (Barang Digital)
Kemajuan teknologi digital telah merevolusi
pengiriman barang digital yang semula melalui
media dan diimpor melalui mekanisme barang
berwujud berubah dengan cara transmisi
elektronik. Peningkatan lebar pita (bandwidth)
menjadi pendorong pengiriman barang digital,
baik berupa peranti lunak, big data, film dan
multimedia lainnya termasuk dengan cara
mengalirkan (streaming). Lebar pita transmisi
data dunia secara revolusioner tumbuh dari
semula 1,15 zettabyte pada tahun 2016 naik
menjadi 2,74 zettabyte (1 zettabyte = 1021 byte)
pada tahun 2020.
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Transmisi barang digital pada dasarnya terdiri
dari media transmisi terpadu merupakan
jaringan menggunakan sistem kabel (guided
transmission media) seperti yang terkenal
melalui kabel optik dan sistem media transmisi
tidak terpadu yang menggunakan sistem
gelombang seperti sistem gelombang mikro,
satelit dan infra merah.
Jenis-jenis barang digital yang dapat dilakukan
transmisi secara elektronik adalah semua
jenis data digital baik berupa piranti lunak,
multimedia termasuk film dan musik, data
berupa siaran televisi, data penggerak
permesinan, desain, big data yang dilakukan
penyimpanan dengan storage cloud, sosial
media baik dengan cara dikirim atau dialirkan
(streaming). Menjadi tantangan pihak beacukai
di seluruh dunia untuk memastikan bahwa
perdagangan memperoleh perlakuan yang
adil (a level playing field) antara perdagangan
konservatif yang membayar pajak dan cara
digital yang dapat ditransmisikan tanpa mudah
diketahui dan dikontrol. Pada tulisan ini akan
lebih lanjut membahas fenomena tersebut.
Secara regulasi, Penjelasan Pasal 8 B ayat
(2) Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang
Kepabeanan telah tegas menyebutkan bahwa
peranti lunak dan atau data merupakan barang
yang menjadi obyek dari undang-undang.
Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun
2014 juga menegaskan definisi barang adalah
setiap benda, baik berwujud maupun tidak
berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat
dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai,
digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen
atau Pelaku Usaha. Sementara dalam Peraturan
Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta
Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis
Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun
2017-2019 mengamanatkan untuk menyusun
regulasi yang mendukung pengenaan pajak
atas pelaku usaha e-commerce asing dan
local. Artinya mandat yang dituangkan dalam
peraturan perundangan untuk melakukan
pengaturan dan pemungutan perpajakan untuk
barang digital sudah cukup kuat.

Strategy of Supervision and Collection of
Import Duty and Import Tax

-

This section is important and becomes a hot
issue in international customs, is it possible
digital goods to be identified and as well as
collected its taxes?
In principle, customs can take various ways
through approach. Supervision and collection
can be taken as a strategy form from simple to
more complex. Each stage is complementary
and does not stand alone. The strategies are
listed below:
Simple Mechanism
The simple mechanism consists of:
- Self assessment through Voluntary
Declaration
placing voluntary subjects with self
assessment principles reporting and
making
payments
independently.
Subjects will avoid fines at the time of
the audit for notifying and paying first.
Marketplace within customs area.
-

Direct Carrier Billing
DCB is a system of online payment
method by charging the mobile phone
billing. This method is very practical
compared to credit card system.
Purchases can be made not only for
digital goods such as games or software
but have been developed for the
purchase of food or tangible goods.
Import duties and import taxes may be
collected through this method, as part
of the purchase of games, software
at a price that is not too expensive to
do with the method of deductions by
telecommunications providers who act
as an internet service provider. DCB is a
place to stream data and can be viewed
as a kind of marketplace for digital
goods.

Payment Gateway inside Customs
Territory
This approach of course with the
cooperation by the internet service
provider who do cutting payments either
by pulse or other means and of course
that is located in the customs territory.
Another approach at the time of the
National Payment Gateway (NPG) was
established by making the NPG a source
of information. A NPG that is a switching
payment traffic is a tool that does not
act as a payment place different from
the payment gateway while acting as a
consolidation of payments.

Complex Mechanism
This mechanism takes an approach by
monitoring the flow of data and the flow of
money. In addition to monitoring profiling with
address. This procedure requires the support of
complex infrastructure because the data will be
streamed filtering and researching transaction
data. The procedures include:
- Follow the Data
Data that is streamed basically does not
come suddenly but can be monitored
from the door, especially through a
network access point such as through
the door of Indonesia Internet Exchange
(IIX). Data is very likely to be done
encryption so equivalent but descryption
technology by filtering the signature will
be able to know the type of data and
type of transaction.
-

Follow the Money
This mechanism is done by profiling
based on payment data. Surely there
must be agreement on this policy when
the approach is done by filtering the
transaction data. NPG as the successor
of transaction data can be developed
by observing the transaction character.
This approach needs an in-depth study
of community resistance.
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Saat ini, World Trade Organization dalam
Ministerial Conference di Nairobi pada
Desember 2015 masih menetapkan moratorium
pemungutan bea masuk sampai tahun 2017.
Beberapa negara maju memang menghendaki
terjadinya permanent morotorium atas impor
barang digital yang ditransmisikan secara
elektronik, namun negara lain seperti Indonesia,
Tiongkok (China), Vietnam dan beberapa yang
lain menghendaki pemungkutan bea masuk
sebagai penciptaan perlakuan yang adil.
Sebagai contoh apabila film diimpor secara fisik
akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam
rangka impor, dan film yang diproduksi di dalam
negeri pun dikenakan pajak. Akan ironis kiranya
apabila ditransmisikan secara elektronik justru
tidak terkena pajak sehingga tidak menciptakan
a lavel playing field. Di sisi lain ada beberapa
negara maju yang melakukan pemungutan
perpajakan dalam negeri pada saat kegiatan
transmisi tadi dilakukan di dalam negeri.
Strategi negara-negara dalam menyikapi impor
barang digital secara transmisi elektronik cukup
beragam. China belum melakukan pemungutan
bea masuk namun telah melakukan klasifikasi
barang digital ke dalam pos tarif 9803.
Beberapa negara telah menuangkan konsep
paper melalui pemanfaatan jasa kena pajak.
Indonesia sendiri tentunya memandang bahwa
barang digital adalah barang dan tentunya
harus dapat memanfaatkan memontum yang
tepat untuk membuat pengaturan.
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Strategi Pengawasan dan Pemungutan Bea
Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
Bagian ini merupakan hal yang penting dan
menjadi perdiskusian hangat di kepabeanan
internasional, apakah mampu barang digital
diindentifikasi dan dilakukan pemungutan?
Pada prinsipnya beacukai dapat menempuh
berbagai cara yang melalui pendekatan.
Pengawasan dan pemungutan dapat ditempuh
merupakan bentuk strategi dari mulai tata cara
yang sederhana sampai yang lebih komplek.
Setiap tahapan saling melengkapi dan tidak
berdiri sendiri. Strategi yang dimaksud dimulai
dengan cara :
Mekanisme Sederhana
Mekanisme sederhana ini meliputi :
- Self Assessment melalui Voluntary
Declaration
menempatkan subyek secara sukarela
(voluntary) dengan asas self assessment
melaporkan dan melakukan pembayaran
secara mandiri. Subyek akan terhindar
dari denda pada saat dilakukan audit
karena telah memberitahukan dan
membayar terlebih dahulu. Marketplace
di dalam daerah pabean
- Direct Carrier Billing (DCB)
DCB adalah sistem metode pembayaran
online dengan cara memotong pulsa
telepon genggam. Metode ini sangat
praktis dibandingkan sistem kartu kredit.
Pembelian dapat dilakukan tidak hanya
untuk barang digital seperti game atau
software tetapi telah dikembangkan
untuk pembelian makanan maupun
barang berwujud. Bea masuk dan pajak
dalam rangka impor dapat dipungut
melalui metode ini, karena sebagian
pembelian game, software dengan
harga yang tidak terlalu mahal dilakukan
dengan metode pemotongan oleh
provider telekomunikasi yang bertindak
sebagai internet service provider. DCB
memang menjadi tempat mengalirkan
data dan dapat dipandang semacam
marketplace untuk barang digital.

Another alternative is to filter the transaction data will be recognizable also the type
(signature) without the need to observe the payment transaction process. This approach is
similar to follow the data.
-

Follow the Address
The address of digital goods exporters will be profiled at the time of transaction. There is a
move to the form of payment. When an automatic transaction occurs the system redirects
to the payment site and will proceed to the transaction system. This process also needs
deepening because it will occur blocking the site at the time has not been made payment.

-

Development of SSL Descryptor
This stage is a combination of the first three stages of follow the data, follow the money and
address where the data will be re-translated and researched by its signature system. The
scheme is described below:

Import Duties and Tax Related Import Collection Scheme to Digital Goods
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Payment Gateway di dalam daerah
pabean
Pendekatan ini tentunya dengan
kerjasama oleh pihak internet service
provider yang melakukan pemotongan
pembayaran baik dengan pulsa
maupun cara lain dan tentunya yang
berkedudukan di dalam daerah
pabean. Pendekatan lain pada saat
telah terbentuknya National Payment
Gateway (NPG) dengan menjadikan
NPG sebagai sumber informasi. NPG
yang bersifat sebagai switching lalu
lintas pembayaran adalah alat yang tidak
bertindak sebagai tempat pembayaran
berbeda dengan payment gateway
sekaligus bertindak sebagai konsolidasi
pembayaran.

Mekanisme Komplek
Mekanisme ini melakukan pendekatan dengan
memantau aliran data dan aliran uang.
Selain itu dilakukan monitoring profiling
dengan alamat. Tatacara ini menuntut
dukungan infrastruktur yang komplek
karena data yang dialirkan akan dilakukan
penyaringan serta meneliti data transaksi.
Tata caranya meliputi :
- Follow the Data
Data yang dialirkan pada dasarnya bukan
datang tiba-tiba tetapi dapat dipantau
dari pintu terutama melalui network
access point seperti misalkan melalui
pintu Indonesia Internet Exchange
(IIX). Data memang sangat mungkin
akan dilakukan encryption sehingga
setara tetapi teknologi descryption
dengan menyaring signature akan
dapat diketahui jenis data dan jenis
transaksinya.
-

Follow the Money
Mekanisme ini dilakukan dengan
melakukan profiling berdasarkan data
pembayaran.
Tentunya harus ada
kesepakatan atas policy ini manakala
pendekatan dilakukan dengan menyaring
data transaksi. NPG sebagai penerus
data transaksi dapat dikembangkan
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dengan mengamati karakter transaksi.
Pendekatan ini perlu kajian mendalam
terhadap resistensi masyarakat.
Alternatif lain adalah menyaring data
transaksi akan dapat dikenali juga
jenisnya (signature-nya) tanpa perlu
melalui pengamatan proses transaksi
pembayaran.
Pendekatan ini mirip
dengan follow the data.
-

-

Follow the Address
Alamat eksportir barang digital akan
dilakukan profiling dan pada saat
melakukan transaksi.
Ada proses
pemindahan ke formulir pembayaran.
Saat terjadi transaksi otomatis sistem
akan me-redirect ke situs pembayaran
dan akan dilanjutkan ke sistem transaksi.
Proses ini juga perlu pendalaman karena
akan terjadi blocking situs pada saat
belum dilakukan pembayaran.
Pengembangan SSL Descryptor1
Tahapan ini merupakan penggabungan
dari tiga tahapan awal baik follow the
data, follow the money dan address
dimana data akan diterjemahkan ulang
dan diteliti oleh sistem signature-nya.
Skema tersebut dijelaskan berikut :

Serius Perbaiki EODB
Inilah langkah Bea
Cukai
Bank Dunia membuat indeks Kemudahan
Berbisnis ( Ease of Doing Business Index)
untuk menentukan peringkat dalam
kemudahan berbisnis. Negara dengan
Peringkat yang tinggi menunjukkan
peraturan untuk berbisnis yang lebih
baik (biasanya lebih sederhana), dan
kuatnya perlindungan atas hak milik.
Dalam penelitian empiris yang didanai
oleh Bank Dunia untuk membuktikan
manfaat
dari
dibuatnya
indeks
ini, menunjukkan bahwa efek dari
perbaikan berbagai peraturan terhadap
pertumbuhan ekonomi sangat besar.
Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh
Bank Dunia tentang kemudahan berusaha
di Indonesia, peringkat kemudahan
berusaha Indonesia (EODB 2018) naik 19
peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara
yang disurvei. Hal ini sesuai dengan amanat
presiden Jokowidodo yang menginginkan
Indonesia menempati peringkat 40.
Selasa 20 februari 2018, bertempat di Aula
Sabang Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Heru Pambudi, mengumpulkan
segenap Kepala Kantor, Kepala Kantor
Wilayah serta kepala kantor di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
dalam rapat Tim Perbaikan Peringkat
EODB dan percepatan Dwelling Time.

Heru Pambudi mengatakan, pada saat
Presiden Jokowi mengamanatkan kepada
seluruh jajaran pemerintah agar eodb
indonesia bisa naik ke peringkat 40 hal itu
merupakan hal yang sulit, akan tetapi pada
saat ini menjadi hal yang bisa kita lakukan.
Salah satu kunci untuk peningkatan
peringkat pada 2018 sebesar 19 peringkat
Adalah penerapan Single Billing System
yang memudahkan transaksi trading
accross border (perdagangan Internasional)
, yang dikontribusikan oleh direktorat
Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini membuat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus
optimis untuk dapat lebih berkontribusi
dalam meningkatkan peringkat EODB.
Heru pambudi menjelaskan bahwa jajaran
direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan
membentuk sebuah tim untuk fokus ke
dalam penurunan angka dwelling time
dan peningkatan peringkat EODB. Tim
ini akan berkoordinasi dan bersinergi
dengan kementerian lembaga lain
“Mudah mudahan Bea dan Cukai dapat
berkontribusi dalam peningkatan peringkat
EODB, Baik dalam prihal kepabeanan atau
cukai.” Harap beliau.
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menghindari kejaran petugas dengan mencoba lari ke
perairan Internasional. Petugas pun melakukan tindakan
pengamanan, karena anak buah kapal (ABK) tidak kooperatif
dan juga mencoba menyabotase kapal dengan merusak
mesin kapal dengan tujuan agar kapal tidak bisa ditarik
oleh petugas. Kapal pun ditarik dan sampai sandar oleh tim
operasi ke dermaga PSO BC Batam.
Selanjutnya
unit K9 Bea Cukai Batam melakukan
pemeriksaan dan melakukan pelacakan yang akhirnya ada
respon positif terhadap karung di bagian palka depan kapal.
Setelah dilakukan uji tes pendahuluan terhadap satu karung
menggunakan hazmade elite, didapatkan hasil pemeriksaan
positif sabu. Petugas menemukan 81 karung berisikan sabu
dengan berat total 1,622 ton.

Bea Cukai dan
Kepolisian RI Bongkar
Penyelundupan 1.622
Ton Sabu di Kapal
Berbendera Singapura

Batam (23/02/2018) – Dalam konferensi
pers yang digelar di Pangkalan Kapal
Patroli Bea Cukai / PSO BC Batam, Jumat
(23/02) Menteri Keuangan (Menkeu), Sri
Mulyani mengungkapkan kronologi singkat
penangkapan yang telah dilakukan petugas
Bea dan Cukai dan Kepolisian. Penangkapan
ini berawal dari informasi dan hasil analisis,
kemudian tim operasi melakukan antisipasi
pada tiga titik perairan Indonesia yang diduga
kuat menjadi titik pintu masuk, yakni Perairan
Banten, Perairan Selat Philips (perbatasan
Singapura – Batam), dan Perairan Anambas
Natuna. Bea Cukai mengerahkan armada kapal
patroli BC8004 dari PSO BC Tanjung Priok
untuk menjaga wilayah Perairan Banten dan
Kepulauan Seribu, sedangkan kekuatan armada
laut PSO BC Batam dan PSO BC Tanjung Balai
Karimun dikerahkan untuk menjaga perairan
Natuna dengan Fast Patrol Boat (FPB) BC20007
dan Perairan Selat Philip dengan FPB BC7005
yang didukung kapal BC 15026. Sedangkan tim
operasi darat menjaga sepanjang garis pantai
perairan Batam.

Barang bukti dan empat tersangka warga negara China
dengan inisial CMS, CY, CH, dan YYF telah diamankan dan
diserahkan kepada Kepolisian RI untuk pemeriksaan lebih
lanjut. Di tahun 2017, Bea Cukai mencatat jumlah tangkapan
narkotika sebanyak 346 kasus dengan total berat mencapai
2,132ton, sementaradi tahun 2018 belum genap dua bulan,
Bea Cukai telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan
narkotika di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 57 kasus
dengan total berat mencapai 2,932ton.
Menkeu menyatakan melalui kasus ini, lebih dari 8 juta
jiwa diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika,
dengan asumsi 1 gram sabu dapat dikonsumsi 5 orang dan
kembali kita diingatkan bahwa Indonesia dalam keadaan
bahaya narkoba, dilihat dari kualitas dan kuantitas kejahatan
serta kerugian yang ditimbulkan.Untuk itu, Menkeu
mengimbau masyarakat untuk selaludapat membentengi diri
dan mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran
narkotika, salah satunya dengan melaporkan tindakan
mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Menkeu juga
berharap sinergi yang baik antar aparat penegak hukum terus
berjalan dan selalu dapat ditingkatkan, untuk mengamankan
masyarakat dari ancaman barang haram tersebut.

Tim operasi yang terdiri dari Unit Narkotika dan
Unit Patroli Laut Bea Cukai Pusat, Bea Cukai
Batam, Bea Cukai Kepri dan Kepolisian RI, pada
tanggal 20 Februari 2018 mendeteksi adanya
kapal yang dicurigai sebagai target, yaitu
Kapal MV Min Lian Yu Yun 61870 di Perairan
Anambas dan kemudian mengamankannya,
setelah sebelumnya kapal tersebut berupaya
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Kusmayadi
Pelaku Sejarah Bea Cukai

Belanda. Tawaran studi tersebut diteruskan
melalui Departemen Keuangan yang ketika itu
dipimpin Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo.
Pada waktu itu memang Kementerian
Keuangan Republik Indonesia membutuhkan
banyak tenaga ahli di Bidang Perpajakan dan
Perdagangan Luar Negeri. “Saya di Belanda
difokuskan pada studi perdagangan luar negeri.
Saya pun tidak tahu bahwa nantinya akan
ditempatkan di Bea Cukai,” kenangnya. Studi
di negeri kincir angin itu ia lalui dengan penuh
ketekunan dan kesabaran.
Setelah Kusmayadi menyelesaikan sekolah
RBA-nya di Belanda selama lebih dari empat
tahun, tepatnya Nopember 1957 ia mendapat
keputusan untuk ditugaskan sebagai Ahli
Pabean di Kantor Daerah Bea Tjukai (KDBT)
VIII Banjarmasin yang ketika itu dikepalai
Almarhum R. Prabowo. KDBT VIII ini wilayah
kerjanya melingkupi seluruh Kalimantan, kecuali
Pontianak yang masih berada di bawah Tanjung
Priok. Penugasan itu melegakan hatinya, karena
berarti ia sudah diakui sebagai seorang pegawai
pemerintahan.

Kusmayadi (87) telah
menyusun beberapa seri
buku mengenai sejarah
Bea dan Cukai. Warisan
yang sangat berharga
itu adalah bukti cintanya
kepada institusi yang telah
membesarkannya.

Sorot matanya tajam. Suaranya pun lantang dan jelas. Perawakannya
masih terlihat kokoh segar bugar. Di rumahnya yang asri dan luas di
bilangan Duren Tiga Jakarta Selatan kepada tim WBC ia menuturkan
sekelumit kisah hidupnya. Dalam usianya yang lanjut ingatan dan
semangatnya seolah tak pernah pudar.
Kusmayadi muda mengawali karirnya pada 1953 ketika ia lulus
‘propaedeutic’ di Fakultas Ekonomi UI. Kemudian ia ditawari untuk
studi di Rijks Belasting Academie (Perguruan Tinggi Fiskal yang
sejak lama bergabung dengan Universiteit Leiden) di Rotterdam,
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Selain sebagai pegawai Bea Cukai di
Banjarmasin Kusmayadi ketika itu kerap diminta
Gubernur Kalimantan Selatan untuk mengajar
di sebuah Akademi Perniagaan mengisi mata
kuliah pengetahuan kepabeanan. Ia juga
mengajar mata kuliah dasar hukum fiskal di
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Dari kesibukannya mengajar, ia bersyukur
mendapatkan penghasilan tambahan yang
cukup lumayan jika dibandingkan dengan
gajinya sebagai PNS kala itu. Sebuah rejeki yang
cukup untuk menopang kelangsungan hidup
Kusmayadi serta keluarganya yang ia boyong ke
perantauan.
Satu ketika pada 1959 Kusmayadi mendapat
panggilan tugas dari Jakarta untuk mengikuti
Wajib Militer (Wamil) di Markas Besar Angkatan
Laut Republik Indonesia (ALRI) untuk persiapan
Trikora. Selama kurang lebih delapan minggu
Kusmayadi menjalani Wamil di KPLP (AL)
Tanjung Priok Jakarta. Kusmayadi kemudian

mengikuti latihan selama 5 hari di kapal latih
Dewa Ruci berlayar menuju Kota Pahlawan.
Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan
selama enam minggu di Korps Komando
(Marinir) di Gubeng Surabaya.
Usai pendidikan dan latihan militer, ia dilantik
menjadi perwira dengan pangkat Letnan Dch
dan ditempatkan sebagai Instruktur Akademi
Angkatan Laut (AAL) Morokembangan di
kota yang sama. Ia mengisahkan suatu saat
Komandan AAL pernah menawarkan pada
Kusmayadi, “apakan anda berminat untuk
menjadi perwira reguler?” Tawaran itu
dibalas diplomatis olehnya, “karir saya ada di
Departemen Keuangan.”
Akhirnya hari penugasan bagi Kusmayadi ke
Irian Barat pun tiba. Ia mendapat tugas khusus
mengambil alih proyek anggaran RAPBN di
sana. Menyiapkan bahan, data, serta menyusun
rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran
Khusus Irian Jaya untuk periode 1963-1968.
Saat itu bidang keuangan seperti anggaran,
pajak, bea cukai, akuntan, dan perbankan
sebagian masih ditangani pejabat Belanda yang
diperbantukan pada UNTEA (United Nations
Temporary Executive Authority), suatu badan
bentukan PBB untuk mengatasi penyelesaian
konflik Indonesia-Belanda di Irian Barat.
Turut Merintis Lahirnya DJBC
Pengalaman tugas Kusmayadi yang cukup
panjang sempat membuat bingung dan sulit
Pimpinan Jawatan Bea dan Tjukai saat itu.
Kusmayadi bak seorang pakar karena saking
banyaknya jam terbang yang pernah ia lalui.
Akhirnya, pada tahun 1964 ia diangkat sebagai
Kepala Biro Riset dan Perencanaan di kantor
pusat. Di tahun 1966 ia diberi kepercayaan
menjabat sebagai Direktur Pemberantasan
Penyelundupan (P2) pertama di Bea Cukai. Saat
ini Direktorat tersebut berganti nama menjadi
Penindakan dan Penyidikan.
Kusmayadi resmi diangkat menjadi Sekretaris
Direktorat Jenderal Bea Cukai merangkap
Direktur P2 pada periode 1973-1981. Kemudian
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Pembangunan gedung kantor, perumahan,
pusat pendidikan dan latihan, juga pengadaan
kapal patroli. Yang paling vital adalah
pengadaan proyek percetakan pita cukai. “Pak
Padang adalah sosok yang bertanggung jawab,
keras tapi berperasaan halus, realistis dan cepat
memahami masalah,” kenang Kusmayadi.

pada 1982-1987 ia mendapat promosi sebagai
Staf Ahli Menteri Keuangan Ali Wardhana atas
rekomendasi Dirjen Bea Cukai Wahono saat itu.
Kusmayadi pun turut serta dalam menggagas
forum ASEAN Customs sebagai cikal bakal
bidang Kepabeanan Internasional di Bea Cukai,
dan lahirnya Tim Penyidikan dan Penuntutan
Perkara Penyelundupan (TP4).

Kusmayadi yang lahir di Cilimus Kuningan, 5
Agustus 1930, ketika memasuki ulang tahun
emas pernikahannya di 2008 mengabadikan
perjalanan hidupnya melalui sebuah buku
yang ditulis apik oleh Aries Suryantini dan
Zulfril Adha Putra dengan judul “Setengah
Abad Membina Cinta”. Buku itu lahir sebagai
wujud rasa syukur dan cintanya kepada Allah
SWT dan juga almarhumah istri tercinta Ny
Marlena Kusmayadi yang selama ini telah setia
menemani dalam suka maupun duka. Melalui
buku itu pula Kusmayadi mempersembahkan
kisah singkat dan sederhana itu untuk anakcucu nya. Dengan harapan mereka dapat
memahami segala kehidupan orangtuanya
dengan apa adanya.

“Saya ini seorang pejabat yang mengenal
seluruh Dirjen Bea Cukai, dari dirjen yang
pertama yakni R.A. Kartadjoemena hingga
yang terakhir ini, Heru Pambudi. Hampir semua
dirjen memiliki hubungan dekat dengan saya.
Hubungan ini diperkuat dengan kepentingan
saya sewaktu menyusun buku sejarah Bea
Cukai,” ujarnya.
Seperti yang pernah diungkap dalam buku
biografinya, pilihan menyusun buku yang
diberi titel “Pertumbuhan dan Perkembangan
Bea Cukai dari Masa ke Masa” adalah untuk
memberikan jawaban atas pertanyaan sebagian
besar khalayak mengenai “apa itu Bea Cukai”.
Melalui buku yang telah tersusun sebanyak
tiga jilid itu Kusmayadi menekankan bahwa
masyarakat perlu mendapatkan informasi
mengenai vitalnya peran Bea Cukai bagi negara.
Pria satu ini memang dikenal sangat perhatian
dan teliti. Sewaktu menjabat sebagai Setditjen,
Kusmayadi menyusun dengan rapi segala
keperluan yang dibutuhkan institusi baik
teknis maupun administrasinya. Ia beserta
jajarannya senantiasa memberikan pelayanan
teknis dan administrasi pada segenap unsur di
lingkungan DJBC. Yang cukup menonjol adalah
ketika pihaknya berhasil dalam mengupayakan
penyusunan Naskah Kebijakan Teknis DJBC.
Disamping itu ia senantiasa melakukan
pembinaan kepegawaian, keuangan serta
peralatan, organisasi, juga urusan umum.
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Dalam hal mengurusi kepegawaian, ia mengaku
harus siap mental karena ranah ini dirasa cukup
sensitif. Selalu saja ada pihak yang tidak puas,
khususnya dalam penempatan kerja. Karena
itu Setditjen selalu saja menjadi sasaran protes
dan cemoohan pihak yang tidak puas atas
keputusannya. Pada kenyataanya, Kusmayadi
mengakui
bahwa
keinginan
pimpinan
Departemen Keuangan khususnya DJBC
dalam menciptakan pola mutasi dan promosi
untuk mendapatkan figur pegawai ideal yang
kompeten dan berintegritas tinggi belumlah
bisa terwujud kala itu.
Ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Biro
Research dan Perencanaan pada 1963,
Kusmayadi ikut menyusun Perppu Kepulauan

Riau di Luar Daerah Pabean, dan menjadikan
Sabang menjadi Pelabuhan Bebas. Kemudian
ia mendapat tugas dari Kepala Jawatan Bea
Cukai yang saat itu dijabat Padang Sudirjo
untuk me-research dan merencanakan serta
menyusun agar institusi Bea Cukai yang tadinya
dibawah Kepala Jawatan statusnya ditingkatkan
menjadi Direktorat Jenderal. Kemudian pada
1964 usulan itu disetujui Menteri Keuangan.
Perubahan status organisasi itu diikuti pula oleh
institusi Pajak sehingga meningkat statusnya
menjadi Direktorat Jenderal Pajak.

Di
akhir
obrolan
kami,
Kusmayadi
mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh
jajaran Bea Cukai yang saat ini dinilainya
sukses. “Saya ucapkan selamat kepada Dirjen
Bea Cukai Heri Pambudi beserta jajarannya
yang telah bersedia untuk menjadikan Tanggal
1 Oktober sebagai Hari Bea Cukai. Kemudian
saya juga mengucapkan banyak terimakasih
kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani atas
kebijakan dan persetujuannya berkaitan dengan
Hari Bea Cukai,” Pungkasnya. (Pomo/Aries)

Ayah delapan anak ini rupanya memiliki kesan
mendalam terhadap kepemimpinan Padang
Sudirjo. Menurutnya, jasa Padang Sudirjo
cukup kentara dalam memajukan Bea Cukai.
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Pegawai Inspiratif
Yang Memotivasi Millenial

Iwan Saktiawan

Kepala Sub Seksi Kepatuhan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Menjadi seorang motivator dan trainer
bukanlah hal mudah, karena seorang motivator
dan trainer harus bisa meyakinkan dan merubah
pola pikir lawan bicaranya. Biasanya, motivator
akan meluruskan pola pikir yang salah mengenai
suatu hal dari lawan bicaranya. Karena itulah,
untuk dapat meyakinkan dan merubah pola
pikir seseorang, seorang motivator haruslah
membuktikan bahwa dia sukses dengan cara
yang digunakannya. Kesuksesan inilah yang
kini ditularkan oleh Iwan Saktiawan untuk
memotivasi generasi millenial agar dapat
membentuk karakter yang baik dan kontributif.
Iwan sendiri tertarik dengan dunia motivasi
sejak kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Adminstrasi
Negara (STAN), saat para dosen dan senior di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) memberikan kuliah dan memotivasinya
bagaimana bekerja yang amanah dan
profesional di lingkungan Kementerian
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Keuangan. Motivasi ini yang tertanam hingga
kini pada dirinya dan berusaha ditularkan
kepada seluruh pegawai DJBC.
Maka tidak heran kalau Iwan Saktiawan dapat
merebut juara tiga untuk lomba Pegawai
Inspiratif yang diselengarakan oleh DJBC dan
diikuti sekitar 30 peserta dari seluruh Indonesia.
Sebagai pegawai inspiratif DJBC tentunya
memerlukan persyaratan yang cukup rumit
dan dapat dibuktikan kegiatannya. Memang
untuk dunia organisasi kemasyarakatan bukan
hal baru bagi Iwan, sejak kuliah Prodip III tahun
2004 di STAN dirinya sudah mulai berkontribusi
di masyarakat melalui Proyek Desa Binaan di
Pondok Ranji, Tangerang.
Setelah lulus STAN tahun 2006, Iwan pun
aktif terjun ke organisasi masyarakat di
sekitar Surabaya sebagai kantor penempatan
pertamanya. Disini Iwan mendirikan jaringan
pemuda dan remaja masjid di Surabaya, dan

mengajak para remaja untuk berkreasi dalam
kegiatan keagamaan.Tidak hanya itu, di Surabaya
ini juga Iwan mulai aktif sebagai motivator dan
bergabung dengan asosiasi trainer muslim,
dan disinilah ia mendapat banyak masukkan
bagaimana cara membuat pelatihan dan
sebagainya. Termasuk memberikan motivasi
untuk pemuda dan pelajar. Banyak hal yang
disampaikan Iwan, mulai motivasi sukses
menghadapi ujian nasional, manajemen diri,
serta seminar kampus kedinasan. Dari kegiatan
ini ternyata banyak pelajar yang akhirnya tahu
bahwa di Indonesia banyak sekolah gratis
yang dapat merealisasikan mimpi dan cita-cita
mereka.
“Alhamdulillah dengan integritas dan komitmen
bertugas, serta menginisiasi beberapa program
pembinaan dan bakti sosial, diberikan
kepercayaan oleh pimpinan sebagai pegawai
teladan di KPPBC Tanjung Perak. Dan setelah
lima tahun di Surabaya saya di mutasi ke KPU
Bea Cukai Tanjung Priok dan ditempatkan
sebagai Clien Coordinator (CC). Di KPU Tanjung
Priok saya juga diberdayakan sebagai Master
of Ceremony, fasilitator kunjungan, serta mulai
menjadi pemateri pada P2KP dan Sosialisasi.

Hingga akhirnya diikutkan Diklat ToT (Training
of Trainers) Pusdiklat KU dan juga ToT (Training
of Trainers) Service Level Agreement,” ungkap
Iwan. Keprofesionalannya dalam bekerja
juga terjaga di KPU Tanjung Priok, dan untuk
kedua kalinya Iwan terpilih sebagai pegawai
teladan(role model) di KPU Tanjung Priok.
Sebagaimana di Surabaya, di Jakarta Iwan
juga banyak memiliki kegiatan sosial, baik
dilingkungan kantor maupun dilingkungan
rumah. Di lingkungan rumah, Iwan tergerak
untuk bergabung sebagai relawan di komunitas
TaPeuLi (Komunitas Tangan Peduli Lingkungan)
sejak tahun 2016. “Di komunitas TaPeuLi ini
saya bergabung dengan TaPeuLi muda yang
merupakan subtim dari komunitas tangan peduli
lingkungan di Depok. Komunitas ini benerbenar wadah yang sangat positif untuk anak
muda yang menumbuhkan kesadaran mereka
akan pentingnya melestarikan lingkungan bagi
kelangsungan hidup bumi. Dan tepat 2 Januari
2017, kami mendeklarasikan komunitas TaPeuLi
muda dengan tema 3G (Go Green Generation)
yang diawali sekitar 20 anak dengan 1 orang
duta go green,”ujar Iwan.
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untuk menjadi motor kebaikan di kantor dan
dapat berkontribusi di masyarakat. Lebih dari
itu, melalui DKM KPPBC, para pegawai juga
aktif mengadakan bakti sosial untuk masyarakat
yatim dan dhuafa.

Masih menurutnya, komunitas TaPeuLi yang
digelutinya ini memiliki banyak kegiatan,
diantaranya pelatihan pengelolaan sampah
(organik, non organik, residu), aksi menanam
pohon, taman bacaan masyarakat, pelatihan
kreasi barang bekas (T-shirt dan ember bekas),
lomba kreasi daur ulang, kunjungan TPA
dan UPS organik (pembuatan pupuk). Tidak
hanya bergabung dengan komunitas TaPeuLi,
sejak tahun 2010 Iwan juga aktif di kegiatan
kepemudaan, dengan pertimbangan pemuda
sebagai generasi penerus, pengganti, dan
pengubah yang harus disiapkan dengan matang
untuk membangun masa depan bangsa dan
negara.”Di lingkungan rumah saya membina
remaja masjid yang diberi nama RISAN (Remaja
Masjid Al-Ihsan), dan sejalan dengan itu, saya
juga mencintai dunia training dengan mengisi
beberapa pelatihan motivasi, public speaking,
team building, dan quantum learning atas
permintaan beberapa organisasi kepemudaan
di sekolah, kampus, dan komunitas,” papar ayah
satu anak ini. Lalu apakah ada kaitannya antara
kegiatan sosial yang dijalaninya dengan tugas
yang diemban di DJBC? Menurut Iwan, aktif
di masyarakat melalui komunitas dan dunia
training sangat mendukung penugasannya
di DJBC, karena dengan banyak bergaul di
komunitas kebaikan, semakin menguatkan
komitmennya untuk jujur dan berintegritas
dalam bekerja.
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”Alhamdulillah potensi training motivasi juga
diberdayakan oleh DJBC dengan diamanahkan
sebagai trainer SLA (Service Level Agreement).”
Dengan terjun di komunitas masyarakat, lanjut
Iwan, saya pernah mengisi Seminar Anti Narkoba
pada moment HUT Kemerdekaan RI yang tidak
hanya memaparkan bahaya narkoba tetapi juga
adanya prestasi Bea Cukai dalam memberantas
penyelundupan Narkoba, hal ini saya harapkan
berdampak positif pada peningkatan citra
DJBC, ” tuturnya yang mengaku semua kegiatan
sangat didukung oleh istri tercintanya. Setelah
dua tahun penempatan sebagai staf Tenaga
Pengkaji di Kantor Pusat DJBC, Iwan Saktiawan
akhirnya mendapat kesempatan untuk promosi
jabatan di kampung halamannya, yaitu
Makassar. Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC
TMP B) Makassar, Iwan menjabat sebagai
Kepala Sub Seksi Kepatuhan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan, banyak kegiatan yang
dapat dilakukan oleh Iwan tuk menularkan
keprofesionalannya dalam bekerja.
Di KPPBC TMP B Makassar, Iwan bersama
teman-temannya mendirikan group vocal yang
diberinama “BC MacZ” sebagai syiar musik
positif dan group ini sudah dua kali perform di
event kantor. Selain itu, Iwan juga diamanatkan
untuk membina kelompok MicroLearning
Millenial melalui program Bintal Nasional, yang
mana para pegawai muda-muda ditargetkan

Tidak hanya di lingkungan kantor, di lingkungan
rumah Iwan juga aktif melakukan kegiatan
sosial. Di rumah dinas nya Iwan mendirikan
“Rumah Belajar Ceria (Rumah BC)” dan
membuka program BBQ (Belajar Baca Qur’an),
termasuk rumah baca gratis untuk masyarakat
sekitar. “Alhamdulillah awalnya diikuti oleh 3
orang anak dan hingga kini sudah mencapai 17
anak. Kami juga sedang menyiapkan program
calistung ( baca, tulis, hitung) gratis untuk yatim
dan dhuafa sekitar. Dan pada bulan lalu, saya
bersama rekan-rekan juga membuat komunitas
Kind “tetaplah baik” untuk syiar anak muda
Makassar melalui musik positif. Kegiatan ini pun
mendapat respon yang positif dari masyarakat
sekitar termasuk perangkat RT dan RW, bahkan
lingkungan kami diusulkan sebagai wilayah
percontohan,” kata Iwan.
Menjadi pegawai terinspirasi memang bukan
cita-cita Iwan, bahkan saat mengikuti lomba
pegawai terinspirasi, Iwan adalah peserta
terakhir yang memasukan datanya dan dirinya
tidak menyangka akan menang karena dalam
benaknya yang juara pastilah para pejabat yang
senior dan telah menunjukan dedikasinya untuk
DJBC dan bangsa ini sehingga patut menjadi
pegawai terinspirasi.
Namun saat pengumuman Iwan sangat terkejut,
dirinyalah yang paling tua sedangkan juara
satu dan dua adalah pegawai-pegawai muda
yang jauh lebih berinspirasi bahkan tingkatan
mereka sudah nasional bahkan ada yang
internasional.”Mendapat juara tiga saya juga
tidak menyangka, namun saya sangat kagum
dengan rekan-rekan yang jauh lebih muda
namun dapat lebih menginspirasi orang lain
termasuk seluruh pegawai DJBC,” ungkap Iwan.
Dengan terpilihnya Iwan Saktiawan sebagai
salah satu pegawai terinspirasi di DJBC, bukan
berarti dirinya sudah cukup untuk berbakti
kepada institusi dan negara. Dengan motto

hidup yang dipegangnya “Mencari Ridho Allah”
Iwan ingin tetap berkontribusi sekecil apapun
dengan peran yang dijalaninya. Satu hal yang
sangat dipegang oleh Iwan dalam menjalankan
aktifitasnya selama ini adalah pesan Nabi
Muhammad SAW yang mengatakan, bahwa
sebaik-baiknya manusia adalah yang paling
bermanfaat bagi manusia/mahluk lainnya.
“Setiap manusia punya usia biologis yang relatif
singkat sekitar 60 tahun, namun kita punya usia
historis yang bisa lebih panjang melalui ilmu
dan amal yang kita wariskan. Untuk itu marilah
kita mulai dari kenali potensi diri, passion, serta
jeli melihat peluang kebaikan di sekitar kita,”
papar Iwan.
Walaupun banyak kegiatan sosial yang
dijalaninya, Iwan rupanya tidak lupa akan citacita untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi.
Di tengah kesibukannya berorganisasi, Iwan
masih bisa melanjutkan kuliah S2 program
Magister di STIA-LAN, dan kuliah ini pun
dijalaninya dengan sungguh-sungguh. Namun
demikian, Iwan tidak merasa ada kendala untuk
menjalani semua kegiatannya itu. Sepulang
kerja dan disela waktu kuliah, dialokasikan
untuk koordinasi komunitas, sedangkan hari
libur atau sabtu/minggu lebih ditekankan
untukevent komunitas dan familiy time.
Jika saat ini Iwan terpilih menjadi pegawai
terinspirasi, mungkin tahun berikutnya akan
lebih banyak lagi pegawai DJBC yang menjadi
agen inspirasi dengan segala kemampuan
dan aktifitas yang dimilikinya. Karena
dengan menjadi pegawai yang professional
dan berkarya di masyarakat, tentunya akan
membuat DJBC semakin lebih baik dan
berdampak positif pada citra institusi ini. Jika
semua semua ini sudah terwujud pastinya apa
yang dikerjakan dan dijalankan oleh seluruh
pegawai akan mendapat apresiasi yang positif
dari seluruh rakyat Indonesia. (Supriyadi)
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PERTANYAAN
“Mohon di infokan untuk tarif beakeluar HS code 2306.6090 apakah
untuk bulan ini masih terkena bea keluar atau tidak karena saya cek
melalui website hanya ada tarif bea masuk? Mohon bantuannya agar
dalam proses ekspor kami tidak melakukan kesalahan data”. - Tri

KEBERSAMAAN

DI ALAM PAPANDAYAN

Cust oms

Hiking

Club

(CHC)

Pendakian Gunung Papandayan

JAWABAN

Mengenai informasi tarif Bea Keluar atas Bungkil (Oil Cake) dan residu padat lainnya, dari buah
sawit dan kernel sawit dengan HS Code 2306.60.90, kami sampaikan informasi sebagai berikut:
1. Bahwa penetapan barang yang dikenakan tarif bea keluar diatur berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 13 / PMK. 010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang
Dikenakan Tarif Bea Keluar dan Bea Keluar.
2 Dalam hal tarif bea keluar ditetapkan secara spesifik, bea keluar dihitung berdasarkan
rumus:
Tarif Bea Keluar Per Unit/satuan Barang Dalam Unit Mata Uang
Tertentu X Jumlah Unit/satuan X Kurs Mata Uang Asing
3. Besaran tarif bea keluar ditentukan berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh
Menteri Perdagangan Republik Indonesia; dan
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2018 telah ditetapkan
harga referensi bulan Maret 2018 sebagaimana dapat dilihat pada laman website
http://www.kemendag.go.id/id/newsroom/regulations
Demikian kami sampaikan, Terimakasih.
Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225
Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi
Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
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Customs Hiking Club (CHC), dengan usianya
yang masih belia, yang merupakan kumpulan
para pegawai di lantai 4 KPU Bea Cukai Tanjung
Priok yang memiliki kesamaan hobi yaitu
Adventure.....Never ending Adventure....
Pada pendakian kedua ini, kami mendaki
gunung Papandayan, yang terletak di
kabupaten Garut, Jawa Barat, tepatnya di
Kecamatan Cisurupan dengan ketinggian 2665
mdpl. Gunung Papandayan ini adalah salah satu
tipe gunung api strato yaitu merupakan gunung
api yang terbentuk karena letusan ekstruksi
(Erupsi) Eksplosif dan ekstrusi (Erupsi) Efusif
secara terus menerus dan saling bergantian.
Adapun letusan terakhir pada tanggal 11
Nopember 2002, dan letusan terbesar terjadi
pada tahun 1772 yang menghancurkan 40 desa.
Kami memilih gunung ini karena posisinya tidak
terlalu jauh dari Ibu kota Jakarta dan memiliki
pemandangan kawah yang tidak kalah bagus
dibanding gunung lain.
Tim pendakian dipimpin oleh Bapak Panca
Putra Jaya, dengan anggota tim pendakian
Komaruddin ‘Ramok’, Trubus S, Aris Handaru,
Rachmat N, Susanto, Dian, Eka Fauzi, Kelvin,
Slamet, Ibu Ari Purwanti, dan CHC Yunior Ashar
dan Zidan.

Kami sepakat meeting point di Camp David,
Cisurupan, Garut, merupakan basecamp
terakhir sebelum pendakian pada hari Sabtu,
27 Januari 2018 jam 08.00 WIB.
Setelah seluruh tim berkumpul di camp david,
tepat hari Sabtu jam 08.00 WIB dan registrasi
dilakukan ke pihak pengurus lokasi Taman
Nasional Gunung Papandayan. Kami datang
disambut kabut dan dingin yang sangat, yang
menurut informasi akhir-akhir ini sering terjadi
badai di gunung papandayan, sehingga demi
keamanan dan keselamatan bersama larangan
menuju puncak sering diberlakukan oleh
pengurus setempat.
Jam telah menunjukkan pukul 08.30 WIB,
setelah kami packing dan telahi minum kopi
untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap hangat,
perjalanan dimulai.
Alhamdulillah cuaca kali ini cukup bersahabat,
tidak terlalu panas dan tidak hujan. Dari Camp
david kami melalui kawah papandayan menuju
pos Hutan Mati, perjalanan selama 60 menit.
Akhirnya kami tiba di pos hutan mati, disini
dijumpai warung, sehingga kami beristirahat
sejenak. Selama perjalanan melalui kawah kami
takjub, pemandangan begitu indah, terlihat
belerang masih aktif mengeluarkan asapnya
dan bau nya sangat khas. Kami pun takjub akan
sarana telah lengkap sepanjang perjalanan
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Saat kami sedang menikmati istirahat, tiba-tiba kami mendengar
suara gaduh dari tetangga sebelah. Dan ternyata karena ada 2
(dua) ekor babi hutan yang besarnya menyerupai seekor anak kuda
sedang mendekati tenda tetangga sebelah, sehingga kehebohan
pun terdengar. Memang habitat babi hutan masih banyak di gunung
papandayan.
Malam mulai larut dan kami pun terlelap, karena kami sepakat esok
pagi setelah shalat subuh, pukul 05.00 WIB seluruh personel siap
untuk menuju Gubber Hood, dimana salah satu titik yang dapat
digunakan untuk menikmati matahari terbit ‘sunrise’.
Kami terbangun 04.30 WIB, kemudian melakukan shalat subuh
berjama’ah setelah itu persiapan menuju Gubber Hood. Perjalanan
kurang lebih 30 menit menuju titik Gubber Hood. Kami pun dengan
semangat melangkahkan kaki menuju Gubber Hood walaupun
cuaca sangat dingin sekali. Harapan kami dapat menikmati ‘sunrise’
menjadikan kami bertekad untuk menghalau dingin dan lelah.
yaitu berupa toilet dan tempat duduk untuk tempat beristirahat sambil menikmati
kawah papandayan.
Di Hutan mati kami juga berhenti sejenak untuk mengabadikan moment yang
tidak bisa terulangi lagi, karena suasana hutan mati seperti layaknya bekas lokasi
kebakaran, sisa-sisa pohon-pohon terbakar berwarna hitam masih tegak berdiri
dikarenakan terkena aliran lahar panas saat letusan gunung papandayan tahun
2002.
Perjalanan kami lanjutkan menuju padang edelweis yang bernama Tegal Alun.
Medan yang kami lalui mulai terasa semakin berat, karena sudah mulai memasuki
kawasan hutan. Selangkah demi selangkah, menit demi menit kami lalui, akhirnya
selama 2 jam perjalanan kami tiba di Tegal Alun. Puji syukur kami panjatkan kepada
Allah SWT Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan bentangan alam yang luas
yang bernama Tegal Alun. Hamparan bunga edelweis memenuhi setiap sudut mata
memandang, Subhanallah......sekali lagi kami mengucapkan kekaguman kami.

Namun Allah SWT ternyata menghendaki lain, suasana kabut tetap
bertahan sangat lama hingga pukul 06.00 WIB pagi belum juga
terlihat cerah. Kemudian kami putuskan untuk kembali ke Camp dan
persiapan turun ke Camp David.
Setelah sarapan, kami memutuskan untuk packing dan segera turun
ke camp david. Perjalanan turun membutuhkan waktu 2 jam 30
menit hingga tiba di Camp David. Alhamdulillah kami tiba di Camp
David dengan selamat. Disinilah kami menyelesaikan pendakian
kami dan sambil menikmati kopi panas kami menciptakan mimpimimpi selanjutnya. Pendakian Gunung Rinjani atau Semeru-kah
petualangan kami selanjutnya ? (Aris Handaru)

Di Tegal Alun kami berhenti agak lama, sekaligus menikmati hidangan makan siang
berupa nasi bungkus, tanpa berfikir panjang, kami langsung menyantapnya. Setelah
selesai, kami melaksanakan shalat berjama’ah. Disini terdapat sumber air yang
melimpah ruah.
Dari Tegal Alun menuju puncak membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam 30 menit
dengan medan yang lebih sulit dibandingkan perjalanan sebelumnya.
Pukul 17.30 WIB kami tiba di Pondok Saladah, dimana lokasi kami mendirikan tenda
untuk bermalam. Gelap sudah menggantikan siang dan cuaca semakin ekstrim. Di
pondok Saladah ini tenda berhamparan, suasana seperti pasar, dan sarana toilet
ada serta warung yang menjajakan mulai dari minuman hangat hingga menu bakso
tersedia.
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TEKNOLOGI
ASISTEN
VIRTUAL
Sebuah benda tampilannya mirip
speaker memiliki kemampuan seperti
asisten pribadi di rumah disebut google
home. Tampilannya mirip speaker
memiliki kemampuan seperti asisten
pribadi di rumah atau disebut dengan
google home, sebuah asisten virtual
teranyar dari google. Teknologi yang
diperkenalkan pada November tahun
lalu di Amerika Serikat ini berhasil
memikat para pecinta teknologi digital
pintar. Karena mampu melayani
perintah suara pengguna google dari
mematikan alarm, menyalakan musik
atau mematikan lampu.
Seperti google now, google home
bisa menyajikan aneka macam
informasi yang diminta pengguna,
seperti informasi cuaca, peta, jadwal
penerbangan
hingga
menyalakan
lampu rumah hanya dengan perintah
suara. Saat anda bertanya tentang
hari apa sekarang, speaker pintar akan
menjawab pertanyaan seputar waktu,
cuaca, perkiraan perjalanan, berita
dan kalender mendatang. Ia juga bisa
mengonversi jenis ukuran jarak dari mill
ke kaki. Mengkonversi mata uang atau
pilihan artis penyannyi kesayangan anda
seperti Adele atau Coldplay, karena
asisten virtual ini akan menghubungkan
anda dengan penyedia layanan musik.

Asisten pintar google home tidak hanya mampu
menerima perintah suara, tetapi juga bisa
berkomunikasi dua arah dengan pengguna
karena dibekali teknologi pengenalan bahasa.
Jadi, hari ini kami mengumumkan Beranda
Google handsfree kami, speaker pintar yang
di bangun menjadi Google Asisten. Membantu
Anda menjawab pertanyaan, mendapatkan
sesuatu dilakukan di rumah, mendengarkan
musik dan mengendalikan perangkat anda
di sekitar rumah, semua dengan suara Anda,
benar-benar mudah dengan cara sederhana,
Demikian menurut Suveer Khotari, Direktur
Perencanaan Produk Kemitraan Google.

Kini perusahaan yang berbasis di California
tersebut akan membawanya ke Inggris, Amazon
telah menjadi bagian dari beranda google
selama dua tahun. Beranda google diatur untuk
mulai digunakan di Inggris pada tanggal 6 April
dengan harga 129 Poundsterling. Amazon Echo
speaker bisa melakukan lebih dari apa yang
google asisten lakukan. Amazon juga telah
bermitra dengan layanan pihak ketiga seperti
Domino Pizza dan Fitbit. Layanan asisten
pintar Google Home juga lebih unggul dalam
beberapa hal, Karena sudah memiliki rekaman
apa saja seperti gmail, maps, dan layanan
google lainnya.

“Sangat
menyenangkan
menggunakan
perangkat ini saat di rumah. Anda bisa
menguasai semuanya di tangan Anda, dan
Anda hanya melakukan hal-hal sederhana
saja, misalnya menyetel atau mengatur alaram
waktu, atau hanya mengajukan pertanyaan.
Seperti ini ; Oke Google, stel Uptown Funk.
Bahkan bertanya pada speaker google tentang
skor terakhir liverpol maka data akurat akan
disampaikan, “Oke Google berapa skor
terakhir Liverpool ? Maka Google Home akan
menjawab,” Pertandingan antara Liverpool dan
Manchester City berakhir imbang 1-1.”

Kemitraan akan membuat speaker ini lebih
berguna, pengguna dapat meminta echo
tentang tujuan fitbit atau pemeasanan pizza
dari Domino. Mereka belum bisa melakukannya
dengan speaker pintar dari Google. Amazon
memiliki lebih dari seribu kemitraan tersebut
yang dikenal sebagai keahlian. Sementara
itu integrasi Google awalnya dibatasi untuk
pengguna Uber, mengubah berita atau penyedia
music dan mengendalikan perangkat pintar dari
Philips, smarthings dan nest adik perusahaan
Google. Tentunya sangat menyenangkan
menggunakan perangkat ini saat di rumah.
Anda bisa menguasai semuanya di tangan
Anda, hanya dengan mengajukan pertanyaan.
(Ariessuryantini)

“Kemudian google home bekerja, Uptown Funk
Penyanyi Mark Ronson, baiklah. Disetel pada
Google Play musik (music dimulai),” ungkap
Suveer Khotari lagi.
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MUNAS PPBC 2018

Meraih Kemajuan Bersama Kepengurusan Baru

Persatuan Pensiunan Bea dan Cukai (PPBC)
pada 22 Februari 2018 telah melaksanakan
Musyawarah Nasional (Munas) dengan tema
Meningkatkan Kesatuan dan Persatuan Serta
Mempererat Tali Silaturrahim Antara Anggota.
Munas dimaksudkan
untuk
pemilihan
pengurus periode 2018-2022 sehubungan telah
berakhirnya masa bhakti pengurus periode
2010-2015 sekaligus perubahan nama dari
Persatuan Pensiunan Bea dan Cukai menjadi
Perkumpulan Purna Bhakti Bea dan Cukai
(PPBC). Dengan perubahan nama tersebut
juga terjadi perubahan struktur organisasi,
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
dan telah dibentuk Badan Pembina, Badan
Pengawas, serta Kepengurusan PPBC.
Munas tersebut diselenggarakan di Auditorium
Merauke, Gedung Papua,
Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Munas dihadiri oleh lebih dari 200 angota
PPBC yang berasal dari Jabodetabek, Medan,
Semarang, Jogjakarta, Bandung, Purwakarta,
dan Surabaya dan sekitarnya.
Acara Munas dibuka oleh Direktur Jenderal
Bea dan Cukai, Heru Pambudi, sekaligus
memberikan arahan dan pembekalan kepada
para peserta Munas.
Dalam pidatonya
Direktur Jenderal menyampaikan beberapa
hal, seperti progaram Bea Cukai semakin baik
hingga perolehan penghargaan antikorupsi
Bung Hatta Award.

Cukai berani melakukan komputerisasai,
menerapkan
self
assessment,
risk
mangement, tatakelola kantor modern yang
transparans, akuntable, predictable. Itu semua
berkat keberanian senior senior sehingga SDM
Bea Cukai rata-rata punya kemampuan yang
mumpuni disegala bidang.
“Dan perubahan yang paling fundamental
dilakukan oleh para senior adalah melakukan
perubahan undang-undang sebagai dasar
hukum pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenang DJBC dari undang-undang buatan
penjajah dirubah menjadi Undang-Undang
Kepabeanan Indonesia yang mengakomodir
kepentingan nasional dan internasional
(Undang – undang No. 10 tahun 1995 yang
telah diubah dengan undang-undang No. 17
tahun 2006),”demikian Dirjen.
Lebih lanjut Dirjen mengemukakan, Bea Cukai
merupakan satu-satunya instansi yang telah
menerapkan semua tatakelola perkantoran
modern yang baik. Bea Cukai sudah jauh
didepan. “Waktu Presiden mengintruksikan
pengurangan
dweling
time
pelayanan
pengeluaran barang di pelabuhan secepatnya,
Bea Cukai sudah sangat siap”

Lebih lanjut Direktur Jenderal mengemukakan
bahwa Bea Cukai tidak mungkin bisa seperti
sekarang ini jika tidak ada pendahulu yang
telah meletakkan dasar-dasar terutama yang
sangat

Dirjen
mengungkapkan
bahwa
semua
keberhasilan yang dicapai Bea dan Cukai tidak
mungkin terjadi jika tidak didahului oleh senior
yang telah menjadi anggota PPBC sekarang.
“Sayapun jika Tuhan mengijinkan akan
menjadi anggota PPBC juga, harapan saya
jika tiba saatnya saya jadi anggota PPBC, dan
harapan kita semua yang mengelola DJBC akan
melebihi saya dalam hal memfasilitasi kegiatan
PPBC.”

revolusioner pada zamannya, bahwa Bea

Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan
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foto bersama Dirjen Bea dan Cukai, para mantan
Dirjen Bea dan Cukai, mantan pejabat eselon II
dan para peserta munas dilanjutkan dengan
acara ramah tamah. Disamping itu acara juga
diisi dengan pemberian cinderamata kepada
sesepuh PPBC, Kusmayadi, yang disampaikan
oleh Heru Pambudi.

menyaksikan Munas PPBC dengan lancar
sesuai harapan. P2BP sebagai organisasi
Instansi yang tergabung dalam wadah PWRI,
PPBC secara struktural tidak ada hubungannya
dengan P2BP walaupun satu kementrian,
namun sebagai pensiunan seluruh Instansi
semua mengacu pada PWRI.

Acara yang berlangsung dalam suasana yang
penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh para
mantan Dirjen dan mantan pejabat eselon
II, antara lain mantan Dirjen anatar lain
Suhardjo, Permana Agung, Anwar Suprijadi,
dan Thomas Soegijata. Hadir pula mantan
pejabat yang paling senior di acara tersebut,
yaitu Kusmayadi (mantan Staf Ahli Menkeu/
Sesditjen), R.M Daradjadi (mantan Sesditjen)
dan Supardjo (Mantan Direktur Cukai).

“Saya merasa senang para PPBC telah selesai
mengadakan Munas untuk menyatukan seluruh
pensiunan Bea dan Cukai guna mempererat tali
silurahmi antar anggota baik yang berasal dari
Bea Cukai sendiri maupun pensiunan diluar Bea
dan Cukai. Selamat atas terbentuknya PPBC
dan munas berjalan lancar. Semoga mampu
merawatnya dengan baik,” ujar Mulia Nasution.

Acara Munas PPBC dibagi dalam dua komisi
yaitu Komisi Satu membahas Anggaran Dasar
dan Angaran Rumah Tanggan dan Komisi Dua
membahas Organisais dan Kepengurusan.
Setelah pengesahan Laporan hasil sidang
Komisi I dan II, selanjutnya sambutan dari
Mulia Nasution selaku Ketua P2BP. Dalam
sambutannya Ketua P2BP
menyampaikan
maafnya karena sesuatu hal sehingga tidak
sesuai jadwal (seharusnya pada acara
pembukaan) Namun demikian ia senang bisa

Acara munas selanjutnya ditutup oleh
Sesditjen Bea dan Cukai, Kushari Suprianto,
dengan ucapan selamat atas disahkannya
hasil
Munas pertama PPBC, semoga apa
yang menjadi tujuan dan harapan dengan
selesainya Munas bisa menjadi pengukuh
tali silaturahmi antar anggota, dan tetap
terjalin hubungan dan kerja sama dengan
Direktorat Jenderal. DJBC tetap mengharapkan
bimbingan dan petunjuk para senior yang telah
bebas tugas, yang bisa melihat dari luar , apa
kekurangan DJBC, sehingga Bea cukai menjadi
lebih baik lagi,” pungkas SesDitjen.
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L A P OR A N K H U S U S
Dewan Pembina telah menunjuk Dewan
Pengawas PPBC periode 2018-2022 yang
diketuai oleh Nisfu Chasbullah dan Badan
Pengurus Pusat PPBC, dengan susunan sebagai
berikut:
- Ketua Umum : Bachtiar
- Ketua I Bidang Organisasi dan Keuangan
: Frans Rupang
- Ketua II Bidang Usaha dan Diklat : Abdul
Rachman
- Ketua III Bidang Kesejahteraan dan
Peranan Wanita : Hanafi Usman
- Sekretaris Umum : Sri Mulyani
- Sekretaris I: Sri Wuningsih
- Sekretaris II : Nia Kurnia
- Bendahara Umum: Rochmadi
- Bendahara : Harsi Windayani

Hasil Munas
Munas PPBC telah menetapkan antara lain;
• Sesuai dengan Anggaran Dasar
yang
telah disetujui Munas, dalam
Pasal 19,
Pelindung
• Organisasi yaitu Direktur Jenderal Bea
dan Cukai untuk PPBC Tingkat Pusat dan
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai untuk PPBC Daerah (ex-officio).

Rangkaian acara Munas PPBC 2018 telah
usai ditutup dengan Doa, sebagai ungkapan
rasa Syukur atas petunjuk-Nya sehingga
diberi kemudahan dan kelancaran dalam
melaksanakan Munas. Sebelum acara berakhir,
peserta dihibur dengan penampilan pengisi
acara yang menyanyikan beberapa lagu
kenangan dan dimeriahkan pula dengan
lomba lomba dan pemberian doorprize, seluruh
rangkaian acara berakhir pada pukul 21.00 WIB.
(ariessuryantini)

Para Pendiri PPBC juga secara bulat dan mufakat
menetapkan susunan Personil Badan Pembina
Periode 2018-2022
- Soehardjo
Soebardi,
selaku
Ketua
merangkap anggota
- Thomas Soegijata, selaku sekretaris
merangkap anggota
- Martiono Hadianto, selaku anggota
- Eddy Abdurrachman, selaku anggota
- Erlangga Mantik, selaku anggota
- Kamil Sjoeib, selaku anggota
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G A L ER I FOTO

Sunda Kelapa mungkin tak seramai
seperti pada masa jayanya, tetapi aktivitas
humanis yang ada di dalamnya, tak akan
pernah surut menjadi daya tarik bagi para
pencinta fotografi human interest.

52 | Volume 50, Nomor 3, Maret 2018 - Warta Bea Cukai

Volume 50, Nomor 3, Maret 2018 - Warta Bea Cukai | 53

G A L ER I FOTO

54 | Volume 50, Nomor 3, Maret 2018 - Warta Bea Cukai

Volume 50, Nomor 3, Maret 2018 - Warta Bea Cukai | 55

Nur Iman

Subdirektorat Komunikasi Dan Publikasi DJBC
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