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DARI REDAKSI
Logistik nasional masih menjadi permasalahan bagi
pemerintah Indonesia. Untuk memperbaikinya pemerintah
melakukan penyederhanaan tata niaga dan percepatan arus
barang di pelabuhan, sesuai dengan program kerja pemerintah
yang dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XV. WBC
kali ini akan mengupas salah satu kebijakan yaitu, pergeseran
pengawasan barang impor dari border ke post-border yang
mulai diimplementasikan pada 01 Februari 2018.
Atlet sepakbola nasional mejadi pegawai Bea Cukai? Baca kisah
I Gusti Putu Yasa, di rubrik sisi pegawai. Sosok yang populer
dengan panggilan Putu Yasa ini di era 1980 hingga 1990-an
merupakan kiper tangguh bagi dua tim asal Surabaya, Persebaya
dan NIAC Mitra.
Sejak Timor Timur yang kini dikenal dengan Negara Timor Leste
itu memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,
batas-batas negara pun ditetapkan dan bila melewati batas
Negara, jelas harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan.
Tahun ini, Bea Cukai Atambua telah meluncurkan satu aplikasi
kreatif baru dalam memberikan pelayanan terhadap pelintas
batas yang diberi nama AMANSA atau singkatan dari Aplikasi
Mandiri SPMK Atambua. Simak rubrik feature edisi ini untuk
mengetahui lebih lanjut prosesnya.
Berkunjung ke Cilacap, Jawa Tengah, cobalah mengunjungi
beberapa kawasan wisata di kota ini. Salah satunya adalah
Pantai Teluk Penyu. Namanya memang cukup unik karena
awalnya pantai ini digunakan sebagai tempat pengembangan
penyu. Namun kondisinya sudah berubah. Mau tau bagaimana
kondisinya saat ini? Yuk baca di rubrik travel notes kali ini.
Last but not least, jangan lupa kirimkan kontribusi anda untuk
majalah WBC dapat berupa foto, karya sastra baik puisi, komik,
cerita pendek, ataupun cerita bersambung. Kirimkan karyamu ke
wartabeacukai@gmail.com.

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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BER BAG I P ENG ATA H UA N

B ER BAGI P E NGETAHUAN

LUNII HIDUPKAN KEMBALI
KEGIATAN MENDONGENG
Dongeng merupakan kegiatan harian yang memiliki usia setua manusia namun sebagai
akibat maraknya perkembangan teknologi dan penggunaan televisi, ponsel pintar
serta computer tablet menyebabkan kegiatan mendongeng kini mulai ditinggalkan dan
peminatnya menurun drastis selama beberapa dekade terakhir. Sebuah perusahaan di
Perancis sedang berusaha untuk mengangkat kembali kepopuleran dongeng dengan
menciptakan sebuah penutur interaktif yang memungkinkan anak-anak untuk menciptakan
sendiri cerita rekaan mereka yang diberi nama Lunii.

Melalui penutur interaktif ini kegiatan
mendongeng diharapkan kembali populer.
karena itu itu sebuah perusahaan di Perancis
menciptakan alat penutur interaktif yang
dinamakan Lunii. Alat ini memungkinkan anakanak untuk menciptkan sendiri rekaan mereka.
Alat pendongeng ini disebut Lunii yang pertama
kali diperkenalkan kepada masyakarat luas
pada acara Consumer Electronic Show yang
diselenggarakan di Las Vegas Januari tahun
lalu. Alat ini dilengkapi dengan roda gulir dan
sebuah tombol “OK”.
Anak-anak bisa memilih pilihan cerita yang
berbeda-beda dengan menggulirkan roda
tersebut. Setelah selesai memilih barulah
penutur akan membacakan cerita sesuai dengan
variasi pilihan yang diinginkan anak-anak.
Maelle Chassard, pendiri Alat Dongeng
Lunii, menjelaskan
Lunii adalah penutur
cerita yang menakjubkan dan mudah sekali
digunakan. Anda harus memilih 4 elemen :
pahlawan, tempat, karakter dan objek. Baru
kemudian alat ini akan menceritakan kepada
Anda 48 cerita yang ia ketahui. Lalu jika Anda
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mengingingkan cerita baru, Anda hanya tinggal
menyambungkan alat ini ke komputer dan kami
memiliki perpustakaan, perangkat lunak di
mana Anda bisa mengunduh cerita baru. Cerita
baru dan konten interaktif yang berpendidikan.
Misalnya anak bisa belajar bahasa baru, belajar
fakta historis dan lain-lain.
“Lunii memiliki 48 cerita berbeda, menariknya
pengguna juga dapat mengunduh cerita-cerita
tambahan lain dari situs web Lunii. Kami ingin
mengembangkan imajinasi anak-anak. Alat ini
tetap bersifat interaktif namun tanpa adanya
layar. Karena kami ingin kembali ke tradisi jamjam bercerita. Dengan alasan ini maka kami
menciptakan Lunii, untuk menjauhkan anakanak dari layar,” ungkap Maelle Chassard.
Lunii kini sudah ada dipasarkan di Perancis
dan dibanderol dengan harga 48 Euro atau
sekitar 688.000 Rupiah. Tahun ini perusahaan
juga berencana untuk memperluas jaringan
penjualan Lunii ke beberapa negara lain.
(Ariessuryantini)
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R UA NG KES EH ATA N

R UANG KESE H ATAN

SuaraHilang

Jawaban:

Sebelumnya perlu diketahui bahwa suara terbentuk pada saat udara keluar dari paruparu melalui kotak suara (laring) di mana terdapat pita suara. Pita suara tersebut dapat
menutup dan membuka menghasilkan vibarsi atau getaran yang akan menimbulkan
bunyi/suara. Kemudian suara dikelola oleh lidah dan rongga mulut yang kemudian
menghasilkan kata kata. Larings atau kotak suara ini berada di ujung atas tenggorokan
dan tepat dibelakang lidah.
Suara serak atau hilang adalah gejala umum karena adanya gangguan saluran napas atas
yang melibatkan laring/kotak suara dan pita suara. Peradangan atau iritasi pada pita
suara menyebabkan fungsi membuka dan menutupnya terganggu yang menyebabkan
suara berubah menjadi serak/hilang. Penyebab iritasi atau radang antara lain infeksi
bakteri, virus atau keadaan seperti lama berteriak atau bersorak, penggunaan suara
dengan tidak tepat, menghirup udara atau asap yang iritan seperti tembakau, bahan
kimia, peluntur cat, alkohol dll. Iritasi ini bila diulang atau dibiarkan terus menerus
tanpa penanganan yang tepat, dapat menyebabkan kerusakan pita suara seperti
timbulnya benjolan kecil nodul, polip di pita suara, luka daerah laring atau pita suara
menjadi kasar dan tebal. Gangguan suara seperti ini sebenarnya jarang yang bersifat
serius. Gangguan yang akut biasanya tidak lama hanya beberapa hari saja. Umumnya
karena ada infeksi virus seperti flu atau penggunaan suara yang berkepanjangan dalam
satu waktu. Sedangkan gangguan yang kronis bisa berlangsung bulanan. Penyebabnya
karena penggunaan suara yang kurang tepat dalam jangka panjang. Sering terjadi pada
para pengajar/dosen, penyanyi, petugas call center dan lain-lain.
Gejala timbul dalam waktu 12 – 24 jam tergantung penyebabnya. Gangguan berupa
serak/parau, berlanjut suara hilang dan kadang disertai rasa nyeri di tenggorokan
terutama saat bersuara. Bila gejala tersebut timbul, maka yang dapat dilakukan oleh
saudara adalah :
• Hentikan semua praktek yang diketahui menyebabkan suara parau
• Hirup udara atau uap hangat yang ditampung dalam wadah dan ditutup dengan
handuk. Dapat membantu meredakan iritasi yang ada dan menimbulkan rasa
nyaman.
• Belajarlah menggunakan suara dengan benar, jangan bersuara berlebihan atau
dalam jangka panjang
• Konsumsi air yang cukup terutama saat aktifitas bersuara berlanjut
• Berhenti merokok, atau hentikan kontak dengan bahan-bahan yang dapat
mengiritasi seperti alkohol, tembakau dll.

Pertanyaan:
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Dok sejak kemarin suara saya mulai serak. Sekarang semakin parah nyaris hilang.
Padahal saya tidak terasa apa apa. Apa yang terjadi ya dok? Dan bagaimana caranya
supaya suara cepat kembali karena saya bekerja di contact center? Hasan – Srby

| Volume 50, Nomor 4, April 2018 - Warta Bea Cukai

Jika suara serak masih berlanjut, periksakan diri ke dokter untuk diteliti dan dicarikan
penyebabnya. Penyebab karena bakteri atau virus biasanya di ikuti dengan gejala-gejala
lain seperti influenza, batuk, campak atau gejala infeksi lainnya. Dengan pengobatan
yang tepat maka gangguan suara ini akan sembuh dalam beberapa hari. Sedangkan
gangguan suara yang disebabkan oleh polip atau nodul di pita suara maka benjolan
tersebut harus dibuang melalui pembedahan. ( Dr. Maya CLM )
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menjadi kiper tim sekolahnya. Dianggap bagus,
akhirnya sampai masuk final lawan SGO (dulu
SMOA). Sejak mengikuti ajang itulah Putu mulai
berpikir untuk berkarir sebagai pesepakbola.
“Saya dari kampung di Denpasar memang suka
sepakbola sejak SD. Cuma tidak langsung posisi
penjaga gawang. Sebenarnya saya menjadi
kiper itu dadakan Salah satunya teman saya satu
sekolah, dia adik kelas saya, Made Kawiarda.
Kakak dari Made Pasek Wijaya. Saya main satu
sekolah sama dia. Klub pertama saya, Lingers,
Internal Perseden Denpasar,” kenang Putu Yasa.

I Gusti Putu Yasa

Nama Besar
Mantan Kiper
Nasional

I Gusti Putu Yasa, nama yang mungkin asing bagi generasi
saat ini. Sebaliknya, bagi publik sepakbola Indonesia terutama
pada era Galatama sangat mengenal nama I Gusti Putu Yasa.
Sosok yang populer dengan panggilan Putu Yasa ini di era
1980 hingga 1990-an merupakan kiper tangguh bagi dua tim
asal Surabaya, Persebaya dan NIAC Mitra.
Di tim nasional, meskipun sempat menjadi pelapis bagi
Ponirin Meka dan Eddy Harto, Putu Yasa kemudian menjadi
pilihan utama bagi kesebelasan nasional Indonesia pada akhir
1980-an. Hasilnya Medali Perak Asian Games 1986, dan
medali emas SEA Games 1987 berhasil dipersembahkan oleh
kiper kelahiran Denpasar, 1 Januari 1960 tersebut.
Menceritakan awal kisahnya kepada WBC tentang
ketertarikannya pada sepakbola, memang tak pernah
terlintas di benak Putu Yasa meniti karir di lapangan hijau.
Meski kerap bermain sepakbola dengan teman-teman
sebayanya, awalnya sepakbola hanyalah sebatas hobi yang
disukainya sejak masih kecil, dan tidak pernah terbayang
pada suatu saat ia akan jadi pemain besar.
Tapi memang takdir berkata lain. Sewaktu kelas 3 STM, ada
Porseni (dulu Popsi). Main bola tidak ada penjaga gawang,
karena penjaga gawangnya sudah lulus. Putu Yasa yang
juga punya dasar sebagai pemain basket, dadakan ditunjuk
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Selepas STM, Putu Yasa merantau ke Jakarta
untuk mengadu nasib. Ia mendapat kesempatan
bekerja di sebuah perusahaan otomotif
terkemuka. “Saya kerja di Jakarta. Karena saya
dari jurusan mesin, saya kerja di Astra awal
tahun 1980-an. Hampir 3 tahun di Jakarta.
Disana main bola tetap jalan. Masuk Jakarta,
juga sudah jadi kiper. Klub saya, Volker, internal
Persitara Jakarta Utara. Saya juga dipanggil
untuk bermain di Persitara, waktu itu divisi 2.”
“Saya tamat STM, saya ke Jakarta. Di Jakarta
ya tahunya main-main di Senayan itu di pintu
satu gang Ganefo. Salah satu kakak perempuan
saya jadi Kowad dan saya ikut dengan dia,”
kenangnya.
“Sore saya kerja di Ratu Plaza, di belakang Ratu
Plaza ada komplek atlet yang sekarang sudah
menjadi Plaza Senayan. Selama saya di Jakarta,
setahun kerja di pembangunan Ratu Plaza
sambil cari kerja yang sesuai dengan sekolah
saya, sorenya kalau libur main bola di komplek
atlet itu bareng temen-temen dari berbagai
lokasi yang ngumpul di komplek atlet, ada
yang dari belakang komplek Senayan, ada pula
yang dari wilayah Senopati Kebayoran. Setelah
diterima di Astra hobi main bola tetap saya
berjalan.”

Sumber Foto : Bajulijo.net

Keuangan. Pada 1984, Putu Yasa lulus seleksi
penerimaan PNS di Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai. Sebagai penempatan pertamanya
ia ditugaskan di Surabaya. tak menyia-nyiakan
kesempatan, diluar jam kerja berusaha tetap
menekuni sepakbola, Putu Yasa pun bergabung
dengan klub elit Persebaya Surabaya.
“Dari Astra lalu diterima di Bea Cukai, totalnya
dalam jangka waktu dua tahun di Jakarta, tahun
ketiga saya ditugaskan ke Bea Cukai Surabaya
lalu bergabung ke Persebaya. Setahun balik ke
Jakarta, saya sudah jadi pemain timnas,” ujar
Putu Yasa yang tidak pernah mengira bisa main
sepakbola di dalam Stadion Senayan, karena
awalnya hanya main di luar stadion tepatnya di
komplek atlet.

Menjadi Pegawai Bea Cukai dan Bergabung Ke
Persebaya

“Tahun 1983, umur 21 tahun saya ke Surabaya,
sebagai pegawai Bea Cukai di kantor saya yang
baru, ada klub sepakbola. Kebetulan temanteman dari Jakarta banyak suka bermain bola.
Kita dulu bikin klub sepakbola di kantor,”
kenangnya.

Mencoba peruntungan yang lain, Putu Yasa
mencoba mengikuti seleksi penerimaan
pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian

Tak disangka sma sekali olehnya, Bea Cukai,
instansi tempatnya bekerja malah memberikan
kesempatan
seluas-luasnya
menekuni
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1, sedangkan Ponirin Meka yang kebetulan
sama-sama pegawai Bea dan Cukai Medan
bernomor punggung 20.”

sepakbola lebih serius. Bergabung di Persebaya,
Putu sempat merajai Kompetisi Perserikatan.
Kemampuan dan talentanya di atas rata-rata
membuatnya mudah diterima sebagai tim
nasional sejak pertengahan 1980-an hingga
awal 1990, untuk membela Merah Putih.

Sewaktu Sea Games 1987, Indonesia memiliki
2 kiper yang sangat mumpuni. Ponirin Meka
dan Putu Yasa, dua-duanya sama hebat dan
kuat. Siapa diantara mereka berdua yang akan
diturunkan, itu hanya soal strategi.

“Saya beruntung instansi tempat saya bekerja
memberi kesempatan dan dukungan penuh.
Dulu, ada semacam turnamen antar kantor,
dari Pemda, Pelabuhan dan lainnya, kita ikuti
turnamen itu dan jadi juara,” ungkapnya
mengenang masa itu.

Menurut Putu, ia punya kelebihan dari Ponirin
Meka, sebaliknya Ponirin juga punya kelebihan
dari dirinya, jadi sama-sama. “Kebetulan
waktu Sea Games 1987 strategi diatur oleh
Sarman Panggabean, Sutan Harhara dan Bertje
Matuwapelwa. Mereka pelatih Surabaya
cenderung ke saya padahal kemampuan sama
saja. Ponirin loncatnya kalah sama saya, loncat
ke atas ke samping kalah sama saya. Tapi dia
menang posisi (positioning).”

Diakui Putu Yasa, Klub Sepakbola Persebaya
memiliki tempat tersendiri dalam sanubarinya.
Arti Persebaya bagi seorang Putu Yasa adalah
kebanggaan bagi dirinya. “Waktu itu saya
menjadi pemain Persebaya bangganya sudah
luar biasa. Saya main di Jakarta (Persitara),
malah tidak punya jiwa fanatisme.
Begitu masuk Persebaya, fanatisme tinggi ke
daerah tinggi. Karena Persebaya ketika itu
menjadi barometer sepakbola nasional, Jelas
itu suatu kebanggaan, tetapi kemudian nama
seperti PSM, PSMS, Persipura juga sudah sama,”
ujar pengidola Joseph Kevin Keegan mantan
pemain sepak bola dan pelatih berkebangsaan
Inggris yang pernah membela klub utamanya
seperti
Scunthorpe
United,
Liverpool,
Hamburger SV, Southampton, Newcastle
United, dan Blacktown City.
Menurut penilaiannya, Joseph Kevin Keegan,
sangat bagus permainannya, tetapi untuk
posisi kiper, justru Putu Yasa tidak punya idola
karena baginya kiper hanyalah masa posisi saja.
Untuk pemain dalam negeri ia mengidolakan
gaya permainan dan penampilan Didik Darmadi
yang juga pemain timnas, bahkan Putu selalu
menonton pertandingan sepakbola apabila
Didik Darmadi diturunkan pada pertandingan.
Putu juga pernah bertemu langsung dengan
Didik Darmadi dalam suatu pertandingan.
Baginya, sekali Persebaya tetap Persebaya. Ia
mengaku dibesarkan oleh Persebaya. “Pernah
dulu saya ditawari almarhum pak Agil, ketika
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Sumber Foto : Bajulijo.net

ia memegang Gelora Dewata. Tetapi saya
minta maaf sama Pak Agil karena tidak bisa
memenuhi permintaannya, bukan apa-apa.
Saya dibesarkan oleh Surabaya, bukan Bali
bukan Denpasar. Saya dibesarkan di Surabaya,
rasanya kalau saya pergi kayaknya kurang pas.”
Jika sudah terjun ke suatu tempat haruslah total,
baginya sekali ‘menancap’ di Persebaya harus
menancap terus sampai selesai. “Hermasyah
keluar, saya tetap. Ponirin keluar, saya tetap. Edi
Harto keluar, saya tetap. Asmawi Jambak keluar,
saya tetap. Sobur keluar, saya tetap. Tetapi
pada saat saya keluar dari Persebaya alasannya
karena umur sudah 31 tahun pada waktu
itu, dan saya harus mulai memikirkan karir di
tempat saya bekerja dan itu bisa dimengerti
pengurus Persebaya.”
Masuk Tim Nasional Membela Merah Putih
September 1983 sebagai pegawai Bea dan Cukai,
Putu Yasa ditugaskan ke Surabaya selanjutnya
pada Februari 1984 sudah bergabung di tim

Persebaya. Dari rentang waktu 1984-1990. Baik
di Persebaya maupun PSSI, Putu Yasa tidak
pernah tersingkir. Di Persebaya tidak pernah
dicoret, demikian di PSSI. Ia sendiri yang
akhirnya mengundurkan diri dari PSSI.
“Kebetulan sebentar masuk Persebaya,
langsung dipanggil PSSI. Justru saya di PSSI,
saya banyak dilatih oleh pelatih kiper. Jadi ketika
balik Persebaya, barangkali kemampuan saya
sebagai pelatih kiper lebih dari pelatih-pelatih
saya di Persebaya,” ujar kiper yang pernah
menjalani training camp di 2 negara, yang
sepakbolanya maju di Jerman dan Belanda.
Terpilih dan tergabung menjadi tim nasional,
Putu Yasa saat membela panji Merah Putih
berhasil mempersembahkan sejumlah prestasi.
Diantaranya medali perak Asian Games 1986
Seoul dan medali emas Sea Games 1987 Jakarta.
Menjadi pemain timnas ketika itu adalah suatu
kebanggaan, Hanya berselang 3 tahun sejak
menekuni lagi sepakbola dan bergabung di
tim Persebaya nomor punggung satu (No.1)
nasional di sandangnya. “Saya nomor punggung

Namun ia pun mengakui kalau dirinya punya
kekurangan, itu berdasarkan masukan dari
teman dan pelatihnya. Putu Yasa dikalangan
temannya dikenal sebagai pemain yang
temperamental bahkan dibilang gampang
diprovokasi oleh pemain musuh terutama kalau
bertanding di kandang lawan. Budi Johannis,
rekannya di Persebaya sering mengatakan,
“Kalau ada Putu kita aman, itu kalau dia tidak
kena provokasi, sudahlah tenang kita main, tapi
kalau sudah terprovokasi lawan ya sudah.”
Jadi setiap akan bertanding temannya selalu
mengingatkan dirinya agar tidak mudah
terprovokasi terutama jika berhadapan
dengan tim Ujung Pandang sebagai musuh
bebuyutannya. “Bentuk provokasinya seperti
kuping di sentil, atau pada saat tendangan
sudut, kita konsentrasi di bola, ‘barang’ kita
dipukul.”
” Ada satu pemain namanya Alimudin Usman,
pemain asal PSM Makassar, saya sebut dia
pemain nakal karena suka provokasi saya,
perawakannya kecil, saya tunggu dia saat
bertanding di Surabaya, dia tidak berani
mendekati saya, pernah bawa bola sampai
lolos, saya sengaja biarkan, karena saya yakin
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tidak masuk, kalau saya kejar dia pasti lari
menghindar, benar saja dia semangat mengejar
bola, baru saya ambil. Saya sliding dia. Dia
loncat keluar lapangan, menabrak papan
reklame sampai jebol. Dia bangun dan bilang,
“Putu, jangan keras-keras, kita saudara.” Saya
jawab, “Kita bisa akur kalau kita sama-sama di
PSSI,”imbuhnya.
Striker jadi musuh utama seorang penjaga
gawang, striker bertugas mencetak gol dan
penjaga gawang mencoba menggagalkan. Tidak
jarang seorang penjaga gawang “keder” dengan
striker musuh, hal itu tidak berlaku bagi seorang
Putu Yasa. Ketika itu PSV Eindhoven melakukan
lawatan ke Indonesia, tepatnya 14 Juni 1987.
PSV Eindhoven saat itu diperkuat Ruud Gullit
calon pemain AC Milan, penjaga gawang
Indonesia Putu Yasa sempat men-tackle Ruud
Gullit di wilayah bek kiri dekat area tendangan
pojok. “Justru marahnya sama saya, si Eric
Gerrets pemain Belgia bilang ke saya, ‘kamu
itu gila’. Padahal kejadian di sudut gawang garagara Jaya Hartono saat back pass ke saya. Dia
pikir Ruud Gullit tidak sampai (larinya). Ternyata
larinya sampai karena kakinya panjang.”“Saya
sudah terlanjur maju, keluar garis gawang,
sudah resiko, saya free kick saja, gawang saya
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kosong. Bola sudah ke pinggir, saya balik kanan.
Saya gaet dari belakang. Ruud Gullit pada waktu
itu mau pindah ke AC Milan, pemain termahal
dunia. Saya ditegur pelatih, waktu itu Bertje
Matuwapelwa, kata pelatih, ”Kamu itu gila. Itu
kalau kaki si Gullit patah bukan kamu yang jelek,
tapi nama Indonesia jelek. Saya pun cuma bisa
diam saja,” kata Putu Yasa mengenang kejadian
itu.
Sebagai pegawai Bea Cukai di KPPBC TMP B
Denpasar, Putu Yasa per Februari 2018 telah
memasuki masa pensiun, tentunya setelah
pensiun dan tidak lagi menjalani rutinitas
kegiatan kantor, banyak waktu luang bagi dirinya
karena itu ketika kami tanya keinginanannya
untuk kembali ke dunia sepakbola yang telah
membesarkan namanya, Putu Yasa menyatakan
kemungkinan akan menjadi pelatih setelah
dirinya pensiun dari Bea Cukai. “Mungkin
saja, tapi kalau itu saya lakukan pastinya bukan
karena uang, tapi murni karena kecintaan
saya terhadap sepakbola dan tanggungjawab
karena memiliki ilmu yang sudah seharusnya di
turunkan agar bisa bermanfaat bagi orang lain,”
pungkas Putu Yasa mengakhiri perbincangan.
(Ariessuryantini)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/
PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan /Atau Cukai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2017 ditetapkan guna menyempurnakan
ketentuan mengenai tata cara penagihan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana telah diatur
dalam PMK 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan /Atau Cukai.
Adapun Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan dimaksud, antara lain :
1.

Latar belakang dan gambaran umum perlunya dilakukan perubahan terhadap PMK 111/
PMK.04/2013 tersebut, antara lain:
•
Terbitnya PMK 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, sehingga perlu dilakukan
penghapusan frasa STCK-3 (surat penyerahan penagihan PPN atas barang kena Cukai
ke Direktorat Jenderal Pajak) karena Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT)
dipungut langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
•
Terbit PMK 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua PMK 179/PMK.011/2012
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang menghapus pasal 14 tentang penagihan
kekurangan cukai akibat kenaikan golongan pengusaha dan penggolongan harga jual
eceran sehingga perlu dilakukan penambahan klausul terkait penagihan kekurangan
cukai akibat kenaikan golongan pengusaha dan penggolongan harga jual eceran;
•
Adanya arahan terkait dokumen dasar atas penatausahaan penghitungan besaran bunga
keterlambatan pembayaran yang hanya mencatat sampai dengan Surat Paksa sehingga
perlu dilakukan perubahan format Surat Paksa (menambahkan perhitungan besaran
bunga); dan
•
Adanya arahan dari pimpinan untuk menyempurnakan PMK 111/PMK.04/2013 dengan
mengimplementasikan ketentuan mengenai penyanderaan yang tercantum dalam PP
137/2003 dengan menyempurnakan pasal-pasal terkait penyanderaan.

2.

Maksud dan tujuan Penyusunan PMK 169/PMK.04/2017 di maksud, yaitu:
•
memenuhi beberapa ketentuan yang belum sepenuhnya terakomodir dalam peraturan
sebelumnya (PMK 111/PMK.04/2013).
•
meningkatkan collection rate piutang macet DJBC.
•
guna memberikan kepastian hukum dalam proses penagihan bea masuk dan /atau
cukai.

3.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan dimaksud:
PMK 169/PMK.04/2017 melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan yang telah
diatur dalam PMK 111/PMK.04/2013, antara lain:
•
Menghapus ketentuan terkait STCK-3 setelah diterbitkannya PMK 174/2015.
•
Menambahkan klausul penagihan kekurangan cukai akibat kenaikan golongan pengusaha
dan penggolongan harga jual eceran sebagai akibat diterbitkannya PMK 198/2015PMK
198/2015.
•
Menambahkan lampiran pada format Surat Paksa terkait penghitungan besaran bunga.
•
Menyempurnakan pasal-pasal terkait detail tata cara penyanderaan agar lebih spesifik.
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Inovasi Aplikasi
Lintas Batas Atambua
Sejak Timor Timur yang kini dikenal dengan
Negara Timor Leste itu memisahkan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia mau tidak
mau, suka tidak suka masyarakat yang tadinya
bertetangga, bersaudara dan berkerabat
dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur harus
terpisah karena perbedaan bangsa dan Negara.
Batas-batas Negara pun ditetapkan dan bila
melewati batas Negara, jelas harus mengikuti
aturan yang sudah ditentukan.
Pada awalnya, petugas Bea Cukai dan
instansi pemerintah lainnya yang melakukan
pengawasan dan penjagaan di lintas batas
antara Timor Leste dengan Indonesia mengalami
kesulitan karena keterbatasan sarana dan
prasarana serta kebiasaan masyarakat yang sulit
ditinggalkan. Akan tetapi seiring berjalannya
waktu, tantangan dan hambatan tersebut
terus diperbaiki dan diperlengkapi, seperti
pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
pada beberapa lokasi di Atambua.
PLBN merupakan bangunan yang dapat
menyelenggarakan fungsi-fungsi keimigrasian,
kepabeanan, karantina, keamanan, dan fungsifungsi lain yang diperlukan, sesuai dengan
konsep internasional dimana mengedapankan
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fungsi CIQS pada garis terdepan suatu negara.
Kota Atambua yang tadinya kota kecil dan kurang
dikenal, kini menjadi kota yang berkembang
dan terkenal, karena kota ini berbatasan
langsung dengan Timor Leste. Apalagi
pemerintah mencanangkan supaya perbatasan
sebagai cermin pintu gerbang diperhatikan
dan dibangun agar jangan sampai tertinggal
dibandingkan dengan Negara tetangga.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai yang tadinya hanya dipimpin setingkat
Eselon IV dengan jumlah 20 pegawai di Atapupu
untuk memberikan pelayanan dan pengawasan
yang lebih baik juga berbenah diri dan
ditingkatkan tipologinya menjadi Kantor Tipe
Madya Pabean yang dipimpin pejabat Eselon III
dan lokasinya dipindahkan ke tempat yang lebih
strategis di Atambua dengan jumlah pegawai
sudah mencapai ratusan orang.
Keputusan pimpinan Bea dan Cukai menaikkan
tipologi kantor ini cukup beralasan, karena
tingkat pelayanan dan pengawasan yang
dilakukan petugas Bea Cukai khususnya di lima
tempat pos pengawasan lintas batas (Motaain,
Motamasin, Wini, Napan dan Turiskain) di
bawah pengawasan KPPBC TMP B Atambua dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk
itu selain membenahi sarana dan prasarana,
Bea Cukai Atambua juga aktif berinovasi dalam
memberikan pelayanan dan pengawasan.
Tahun ini, Bea Cukai Atambua telah
meluncurkan satu aplikasi kreatif baru dalam
memberikan pelayanan terhadap pelintas batas
yang diberi nama AMANSA atau singkatan dari
Aplikasi Mandiri SPMK Atambua. Fungsi utama
dari Amansa adalah penerbitan dokumen SPMK
(Surat Permohonan Membawa Kendaraan)
secara online melalui Web.
Menurut Samdyss R. Halundaka, Kasubsi
Hanggar PKC I yang bertugas di PLBN Motaain
daerah yang berbatasan langsung dengan
District Batu Gade Timor Leste yang menjadi
lalu lintas utama untuk arus orang dan barang
dari dan menuju Indonesia maupun Timor Leste
itu, pelayanan Bea Cukai di tempat ini sudah
mengalami beberapa kali perbaikan, mulai dari
sistem manual, komputerisasi dan aplikasi.
Pada awalnya, pelayanan SPMK dilakukan
dengan manual yaitu dengan mengisi form
SPMK yang telah disediakan. Hal ini dirasa
kurang efisien karena apabila ada peningkatan
jumlah pelintas dan form yang tersedia tidak
cukup, maka proses pelayanan akan terhambat
karena petugas harus menulis form SPMK
secara manual.

Untuk mengatasi hal tersebut, pelayanan SPMK
kemudian ditingkatkan dengan menggunakan
komputerisasi. Dengan sendirinya, penggunaan
form beralih menjadi menggunakan Microsoft
Word dan Excell. Pelayanan SPMK pun menjadi
lebih cepat dan efisien. Namun, kelemahan
yang masih ditemukan adalah validitas data
masih belum kuat dan untuk pelaporan juga
masih harus belum dapat dilakukan secara
otomatis.
Penyempurnaan
dilakukan
dengan
menggunakan Microsoft Access. Hal ini
mengurangi beban kerja petugas dalam
melayani dan melakukan rekapitulasi data
karena prosesnya telah digabung. Pengerjaan
laporan harian dan bulanan yang sebelumnya
membutuhkan lebih dari satu petugas, kini
dapat diselesaikan oleh satu petugas di hari
yang sama. Akan tetapi, sistem ini juga masih
perlu dikembangkan supaya dokumen dan
laporan yang diterbitkan dapat benar-benar
dipertanggungjawabkan oleh petugas yang
mengerjakan. Selain itu, proses administrasi
pelayanan pada satu PLBN masih dilakukan
secara mandiri dan belum terintegrasi dengan
PLBN lain sehingga kantor induk masih harus
melakukan rekapitulasi data dari semua PLBN.
Hal inilah yang mendasari kreativitas petugas
untuk berinovasi menciptakan aplikasi Amansa
untuk mengembangkan sistem yang lebih
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efisien dalam melakukan pelayanan agar data
dari setiap PLBN dapat terintegrasi. Pada
aplikasi ini, selain data pada tiap PLBN dapat
terintegrasi, waktu pelayanan juga menjadi
lebih cepat dan efisien.
Sejak Desember 2017 sebenarnya sistem
Amansa sudah berlaku secara uji coba dan
masih banyak kekurangan sehingga dilakukan
perbaikan secara intern. Awalnya kendaraan
Indonesia yang masuk ke Timor Leste memakai
Amansa sedangkan kendaraan yang masuk dari
Timor Leste ke Indonesia dan tujuan transit
masih menggunakan akses. Baru pada Maret
semua jenis kendaraan yang masuk dan keluar
memakai sistem Amansa dan semua berjalan
baik sekalipun masih ada kendala misalnya
keadaan sinyal yang kurang mendukung. Namun
dari segi pelaksanaan tugas sudah sangat
membantu, semua data bisa terkoneksi dan link
antara kantor dan semua pos bantu, bahkan
bisa dibuka dengan menggunakan hanphone.
Sebagai contoh kalau kendaraan dengan
plat nomor Timor Leste datang, si pemohon
membawa persayaratan antara lain surat dari
KBRI yang masih berlaku, surat DNTT (Dirasaun

Nasional Transporte Terestre), SIM dan Passpor
kemudian di Cargo Impor diproses entry data ke
Amansa untuk penerbitan SPMK dan kemudian
P2 melakukan pemeriksaan fisik dan paraf di
atas dokumen, selanjutnya P2 juga melakukan
entry Amansa untuk hasil pemeriksaan sebagai
pengawasan. “Jadi secara link sudah berjalan
dan kemudian secara pelaporan kita juga sudah
tidak mengirim laporan harian ke kantor, karena
dengan Amansa ini di kantor atau induk sudah
collecting data semua dari pos,” ujarnya.
Secara garis besar alur penggunaan aplikasi
Amansa ini dapat dimulai dari membuka laman
beacukaiatambua.com/amansav2, lalu login
dengan menggunakan masing-masing user dan
password untuk meng-input data kendaraan
pada menu yang tersedia dan input data
pengemudi yang mengajukan SPMK. Setelah
data kendaraan dan pengemudi tersimpan lalu
buka menu data SPMK, pilih jenis SPMK yang
akan dibuat (INA-TLS, Transit, TLS-INA) sesuai
permohonan pengguna jasa dan simpan.
SPMK baru yang diinput tadi akan tersimpan
oleh sistem dan otomatis muncul pada menu
persetujuan SPMK, menu persetujuan SPMK ini

hanya bisa diakses oleh akun pejabat. Kemudian
pejabat melakukan pemeriksaan dokumen dan
mengecek status pengemudi dan kendaraan
apakah pengemudi yang bersangkutan pernah
membawa kendaraan lain yang belum kembali
atau kendaraan tersebut pernah dibawa oleh
pengemudi lain yang statusnya belum selesai.
Apabila sudah sesuai, maka SPMK yang diajukan
disetujui pejabat dengan klik setuju. SPMK yang
telah disetujui otomatis mendapatkan nomor
dari sistem dan dokumen siap dicetak dan
diberikan kepada pengguna jasa.
Menurut Kepala KPPBC TMP B Atambua
Tribuana, keunggulan dari aplikasi Amansa
ini selain mempercepat dan mempermudah
proses pelayanan, secara otomatis seluruh
data kegiatan pelayanan jadi terintegrasi. Data
ini menjadi sangat penting dan bisa digunakan
oleh semua Kepala Seksi atau bagian unit lain
untuk kepentingan analisis dan juga evaluasi
pekerjaan. Sebagai contoh, Seksi P2 dapat
menggunakan data pada aplikasi Amansa untuk
kepentingan analisis terhadap data kendaraan
dan pengemudi yang melintas. Dari aplikasi
ini dapat diketahui kendaraan mana saja yang
sering melintas dan siapa saja pengemudi
yang membawa kendaraan tersebut. Seksi
PDAD juga memanfaatkan data pada aplikasi
Amansa untuk melakukan sinkronisasi data
antara dokumen fisik dengan kegiatan yang
ada di lapangan. Aplikasi sangat membantu
proses rekapitulasi dokumen pada akhir bulan.
Begitu juga dengan seksi PKC sebagai unit yang
melakukan pelayanan merasa terbantu dengan
adanya aplikasi ini, sehingga waktu pelayanan
SPMK menjadi lebih cepat.
Rencana ke depan sistem ini akan terus
dikembangkan dan diperbaharui sehingga
nantinya pengguna jasa memiliki user sendiri.
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Namun untuk sampai ke tahap ini masih
perlu proses lebih lanjut untuk menguatkan
keamanan sistem Amansa itu sendiri. Paling
tidak dibutuhkan waktu dalam satu tahun ini
untuk melakukan evaluasi sehingga nantinya
pengguna jasa yang memiliki user sendiri tidak
menyalahgunakannya. Dalam tahapan evaluasi
ini pengguna jasa diharapkan sudah bisa
meng-entry sendiri (self assessment) dalam
pembuatan SPMK baik di kantor induk maupun
di PLBN.
Kemudian rencana pengembangan selanjutnya
akan diupayakan untuk dibuatkan Amansa
versi android yang memudahkan pengguna
jasa dalam meng-entry datanya sendiri
melalui smartphone. Sehingga petugas di
lapangan hanya perlu mencocokkan nomor
SPMK dengan data yang ada pada aplikasi
Amansa. Kalau sudah cocok lalu P2 di lapangan
melakukan pemeriksaan fisik kendaraan yang
bersangkutan. Atau boleh dibilang penomoran
SPMK mengarah kepada system barcode,
sehingga orang tidak lagi membawa dokumen
walaupun secara arsip dokumen tersebut tetap
diarsipkan tetapi yang bersangkutan tinggal
jalan dan hanya membawa barcode saja.
(Piter/Satrio)
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sekitar 2 km. Akses menuju lokasi Pantai Teluk
Penyu sangat mudah karena dapat dijangkau
dengan kendaraan umum dan pribadi. Di lokasi
ini terdapat perahu penyeberangan ke Pulau
Nusakambangan.

Pantai Teluk Penyu Cilacap

Seperti yang kami lakukan, dengan menggunakan
perahu nelayan kami menyeberang ke Pulau
Nusakambangan, mengunjungi obyek wisata
yang masih alami, dengan pepohonan yang
masih rimbun.
Di pulau Nusakambangan terdapat beberapa gua
yang bisa kita kunjungi. Disamping juga wisata
alam mengelilingi hutan. Nusakambangan
yang berada di lepas pantai Cilacap ini dikenal
juga sebagai Pulau Penjara. Di sinilah para
narapidana dari kasus-kasus kriminal berat
seperti terorisme dan peredaran narkoba disel
di balik jeruji besi dengan tingkat keamanan
yang tinggi. Tapi, di balik kesan seram dan
sangar, pulau ini ternyata menyimpan berbagai
potensi wisata yang sanggup menarik hati untuk
menjelajah kemari. (ariessuryantini)

Berkunjung ke Cilacap, Jawa Tengah, cobalah
mengunjungi beberapa kawasan wisata di kota
ini. Salah satunya adalah Pantai Teluk Penyu.
Konon menurut cerita yang beredar, dahulunya
pantai Teluk Penyu ini merupakan tempat hidup
dan tempat berkembang biak bagi penyu-penyu.
Keberadaan penyu inilah yang membuat pantai
ini dinamakan Pantai Teluk Penyu. Namanya
memang cukup unik karena awalnya pantai
ini digunakan sebagai tempat pengembangan
penyu. Namun saat ini sudah tidak banyak
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penyu ada di lokasi pantai ini. Ciri khas dari
Pantai Teluk Penyu Cilacap ini adalah pasirnya
berwarna hitam dan memiliki ombak yang besar.

di tengah laut. Untuk bisa memancing di tengah
laut, Anda akan dikenakan tarif perahu nelayan
sekitar Rp 70.000 sampai dengan 100.000.

Terdapat banyak kegiatan yang bisa dilakukan
di pantai Teluk Penyu, seperti bermain bola,
berenang, memancing, bersantai dan lainnya.
Jika beruntung, anda bisa menyaksikan tradisi
sedekah laut yang rutin dilakukan oleh nelayan
sekitar pantai.Yang menjadi salah satu kegiatan
favorit di Pantai Teluk Penyu adalah memancing

Sedangkan bagi anda yang ingin berenang, tapi
takut ombaknya yang besar tidak perlu takut
karena Pantai Teluk Penyu memiliki penjaga
pantai yang siap untuk menolong layaknya
Baywatch. Lokasi Pantai Teluk Penyu Cilacap
terletak di kecamatan Cilacap, Jawa Tengah.
Jika dari pusat kabupaten Cilacap berjarak
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF
INDONESIA’S TRADING SYSTEM,
GOVERNMENT SET THE POLICY
OF SHIFTING THE INSPECTION
TO POST BORDER

TINGKATKAN EFISIENSI
TATA NIAGA DI INDONESIA,
PEMERINTAH GESER
PENGAWASAN BARANG IMPOR
KE POST BORDER

Pemerintah telah menetapkan kebijakan
pergeseran pengawasan barang impor
dari border ke post-border yang mulai
diimplementasikan pada 01 Februari 2018.
Kebijakan ini merupakan salah satu langkah
pemerintah dalam melakukan perbaikan
logistik nasional dengan penyederhanaan tata
niaga dan percepatan arus barang di pelabuhan,
sesuai dengan program kerja pemerintah yang
dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi
(PKE) XV.
Sebagai langkah untuk mewujudkan tata niaga
yang efisien, pemerintah telah membentuk
tim tata niaga ekspor impor untuk mengurangi
barang yang terkena ketentuan larangan dan/
atau pembatasan (lartas) yang saat ini dianggap
masih tinggi. Dengan pergeseran pengawasan
ke post-border lartas barang impor yang
semula mencapai 48,3% atau mencapai 5.229
kode Harmonized System (HS) dapat dikurangi
hingga mencapai 20,8% atau hanya menjadi
2.256 kode HS.
Tim yang dibentuk mengasilkan empat poin
utama yang harus dicermati, yaitu:
1. Pengurangan lartas di border lartas
dari 46,3% menjadi 20,8% melalui
pergeseran pengawasan impor dari
border ke post border dan simplifikasi
lartas ekspor.
2.

Penyederhanaan perizininan lartas
border
yang
dilakukan
dengan
mengharmonisasikan
antarperaturan lartas, sehingga peraturanperaturan lartas yang berbeda namun
mengatur komoditi yang sama dapat
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disederhanakan menjadi satu peraturan/
perizinan lartas (single licensing) yang
diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga
(K/L) yang memiliki kepentingan utama/
leading sector.
3. Harmonisasi 23 peraturan lartas, yaitu
mengharmonisasikan 16 dari 23
peraturan lartas yang tidak sesuai
dengan PKE.
4. Tata niaga untuk Industri Kecil Menengah
(IKM):
• IKM
membutuhkan
kecepatan
pengadaan bahan baku asal impor
dengan jenis dan jumlah sesuai
kebutuhannya serta sesuai dengan
kemampuan pembayarannya.
• IKM memiliki keterbatasan dalam
melakukan ekspor dengan volume,
persyaratan, dan sistem pembayaran
luar negeri.
• Perlunya satu regulasi yang mengatur
mekanisme pengadaan bahan baku dam
ekspor untuk mendukung peningkatan
produksi dan daya saing IKM sebagi
substitusi impor yang selama ini melalui
impor borongan dan perluasan ekspor
IKM.
Bersumber dari Menko Bidang Perekonomian,
penyederhanaan tata niaga ditujukan untuk
mendorong daya saing industri yang butuh

The government has implemented a new policy
which will shift the supervision of imported
goods from the border inspection to post-border
inspection started from 1st February of 2018.
The policy is one of the government’s program
to improve the national logistic performance,
to simplify trading system, and to expedite
good’s flow on the seaport, in accordance with
the government’s work programs on Economy
Policy Package XV.
As an action to make an efficient trading
system, the government has formed a team
to specifically examine export-import trading
system in order to decrease the number of
prohibited and restricted goods, which currently
is still considered too many. With post-border
inspection, it is expected to decrease the
number of prohibited and restricted imported
goods which originally reach up to 48,3% or
5.229 Harmonized System (HS) Code to 20,8%
or 2.256 HS Code.
The team has released four main points which
needs to be observed, namely:
1. The reduction of prohibited and
restricted goods from 46,3% to 20,8%
through the shifting of import goods
examination from border to post-border
and simplification of export goods
licensing.
2. Simplification of prohibited and restricted
goods licensing by harmonizing each
of the government’s policies, therefore
the policies which regulates the same
prohibited and restricted goods can be
simplified into single licensing released
by the government that takes the part as
the leading sector.

3. Harmonization of 23 prohibited and
restricted goods by reducing 16 policies
that are not in accordance with Economy
Policy Package XV.
4. Creating favorabel trading system for
Small-Medium Enterprises (SMEs):
• SMEs require the speed of
procurement of imported raw
materials with the type and
amount according to their
needs and in accordance with its
payment capability;
• SMEs have limitations in
exporting with foreign volumes,
requirements, and payment
systems.
• The need for a regulation
governing the procurement
mechanism of raw materials and
exports to support increased
production and competitiveness
of SMEs as import substitution
that has been through the
imports of bulk and the expansion
of SMEs export.
According to Coordinating Ministry of Economy,
the simplification of trading system aims for
boosting the competitiveness of industries that
need imported raw materials, competitiveness
of export, consumption efficiency, fulfilling
international trade cooperation commitments
in which ASEAN already averages 17% and
WTO Schedule XXI commitments, and supports
in fastening the flow of dwelling-time export
goods.
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bahan baku impor, daya saing ekspor, dan
efisiensi kebutuhan konsumsi, memenuhi
komitmen
kerja
sama
perdagangan
internasional dimana ASEAN sudah rata-rata
17% dan komitmen WTO Schedule XXI, dan
mendukung kelancaran arus barang ekspor
impor di pelabuhan (dwelling time).
Pengalihan Pengawasan Border ke Post border
Penyederhanaan lartas ke post border dilakukan
dengan pengurangan pengawasan di border.
Dari total 10.826 Kode Harmonized System
(HS), sebanyak 5.229 Kode HS (48,3%) adalah
lartas impor. Pada prinsipnya, pengawasan
post border dilakukan untuk mempercepat
pengeluaran barang dari pelabuhan tanpa
menghilangkan rantai tata niaga. Adapun
pengawasan lartas di border hanya menyangkut
keselamatan, keamanan, dan kesehatan
masyarakat. Pengawasan post border dilakukan
sebagai berikut.
a. Bagi bahan baku dilakukan dengan sistem
post audit terhadap industri pemakainya;
b. Bagi barang konsumsi dilakukan sistem risk
management atau persyaratan pra edar
seperti ML BPOM (ML= Makanan Luar);
c. bagi post border tidak diberlakukan untuk
ekspor.
Pemerintah menetapkan pengurangan lartas
di border dengan target sebesar 2.256 Kode HS
(20,8%), dengan memperhatikan bahwa ratarata negara ASEAN menetapkan lartas di border
hanya sebesar 17% Kode HS. Dengan demikian,
perlu dilakukan penggeseran lartas ke post
border sebanyak 3.466 Kode HS (32,02%).
Dari 3.466 Kode HS yang digeser tersebut,
masih terdapat duplikasi Kode HS di border
dan di post border sebanyak 493 Kode HS
(4,6%). Dalam rangka pegeseran lartas ke post
border telah dilakukan perubahan 25 regulasi
dari 7 K/L yaitu Kementerian Perdagangan
(19 regulasi), Kementerian Kesehatan (1
regulasi), Kementerian Pertanian (1 regulasi),
Kementerian ESDM (1 regulasi), Kementerian
Komunikasi dan Informatika (1 regulasi), dan
BPOM (2 regulasi).
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Adapun perubahan 37 regulasi di Kementerian
Perindustrian telah ditampung dalam perubahan
tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.
Perubahan regulasi dari 7 Kementerian/
Lembaga tersebut, mengakibatkan:
• Jumlah Kode HS yang digeser ke post
border sejumlah 2.859 atau 26,4% dari
total Kode HS.
• Jumlah Kode HS yang tetap di border
sebanyak 2.370 Kode HS atau 21,89%
dari total Kode HS.
Pelaksanaan penyederhanaan lartas ke post
border dimulai pada tanggal 1 Februari 2018
melalui sistem INSW. Selanjutnya, untuk lebih
meningkatkan arus barang di pelabuhan,
pemerintah memberikan pengecualian tata
niaga bagi 381 reputable traders (Authorized
Economic Operator/AEO, Mitra Utama/MITA,
dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE),
dengan jumlah Kode HS untuk 381 reputable
traders sebesar 498 Kode HS atau sebanyak
4,6% dari seluruh kode HS.
Kebijakan pergerseran lartas ke post border
dan pengecualian tata niaga bagi reputable
traders akan berdampak positif bagi kelancaran
arus barang di pelabuhan dan mengurangi
dwelling time. Pergeseran lartas ke post border,
diharapkan akan dapat menurunkan dwelling
time antara 0,9–1,1 hari melalui pendekatan
perhitungan importir risiko rendah. Kondisi ini
juga menuntut importir segera mengeluarkan
barang setelah Surat Perintah Pengeluaran
Barang (SPPB) dan menyegerakan pengajuan
Pemberiatahuan Impor Barang (PIB).
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi
mengatakan bahwa sebagai salah satu tim
yang tergabung dalam tim tata niaga ekspor
impor, Bea Cukai akan tetap melaksanakan
pengawasan sesuai tugas dan fungsinya.
Pada prinsipnya, pemerintah berupaya untuk
tidak menghalangi penggunaan barang,
namun pergeseran pengawasan ini tidak
akan menghilangkan persyaratan impor dan
dokumen perizinan tidak menjadi syarat impor.

Supervision Shifting from Border to PostBorder
Post border examination is conducted by
reducing the supervision at the border. From
10.826 HS Codes, 5.229 HS codes (48,3%)
are listed under prohibited and restricted
goods. In principal, post-border supervision is
conducted to expedite the flow of goods from
seaport without disobeying trading system.
The supervision of prohibited and restricted
goods at the border only concerns about
safety, security, and public health. Post border
supervision is conducted in these steps:
a. The inspection of raw material is
performed by conducting post-audit to
the user.
b. The inspection of consumer goods is
conducted through risk management or
issuing distribution permit from BPOM.
c. Post border inspection does not apply for
export
The government has regulated the reduction of
prohibited and restricted goods with the target
of 2.256 HS codes (20,8%), by considering that
ASEAN Countries only determine the prohibited
and restricted goods by 17% in average.
Therefore, it is necessary to shift the inspection
of prohibited and restricted goods by 3.466

HS codes (32,02%). Of all the 3.466 HS codes,
there are 493 (4,6%) duplicated HS Codes which
are still inspected both in border and postborder. In the implementation of post-border
inspection, there have been 25 regulation
amandements from 7 ministries and agencies,
namely 19 regulations from Ministry of Trade, 1
regulation from Ministry of Health, 1 regulation
from Ministry of Agriculture, 1 regulation from
Ministry of Energy and Minera Resources, 1
regulation from Ministry of Communications
and Information Technology, and 2 regulations
from The Food and Drug Monitoring Agency.
Meanwhile, the 37 amandements of Ministry of
Industry regulations have been accommodated
in the amandements of stardadization of trade.
The amendements of the regulations above
have caused:
• The inspection of 2.859 (26.4%) HS
Codes is shifted to post-border
• The inspection of 2.370 (21.89%) HS
Codes are still at the border.
The implementation of simplification of
prohibited and restricted goods to post-border
started on February 1, 2018 through INSW
system. Furthermore, to expedite the flow of
goods at ports, the government grants trade
exemptions for 381 reputable traders (AEO,
MITA, and KITE), with HS Code number for 381
reputable traders of 498 HS Code or as much as
4.6% of all HS codes.
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“Kedepannya pengawasan yang dilakukan
oleh Bea Cukai akan dilakukan berdasarkan
manajemen risiko, Bea Cukai tetap akan
melakukan penelitian tarif dan nilai pabean.
Hasil dari penelitian akan disampaikan
kepada Kementerian dan Lembaga terkait
yang menerbitkan ketentuan larangan dan
pembatasan melalui sistem portal Indonesia
National Single Window (INSW),” ujar Heru.
Heru menambahkan, jika sebelumnya Bea
Cukai melakukan pengawasan terhadap 36
peraturan terkait barang lartas yang dititipkan
oleh Kementerian Perindustrian, setelah
pengawasannya digeser ke post border, Bea
Cukai hanya akan melakukan pengawasan
terhadap 15 peraturan yang mencakup barangbarang, di antaranya barang-barang yang
terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan
lingkungan (K3L).
Selain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya,
Bea Cukai juga akan memberikan dukungan
terhadap pengawasan post border. Bea Cukai
telah menyusun buku “Mekanisme Pengawasan
Tata Niaga Post-Border” untuk dapat dijadikan
pengayaan bagi Kementerian dan Lembaga
dalam melakukan pengawasan. Bea Cukai juga
telah melakukan berbagai koordinasi antar
K/L untuk melakukan pembahasan peraturan
terkait HS Code komoditi post-border, sosialisasi
mekanisme dan pengawasan tata niaga postborder, dan rapat koordinasi untuk persiapan
implementasi pengawasan post-border.

Mekanisme Pengawasan
Dalam rangka pengawasan tata niaga post
border perlu adanya suatu proses yang dapat
menjadi panduan bagi K/L yang melaksanakan
pengawasan. Bentuk pengawasan antar K/L
tidak harus sama dan dapat disesuaikan dengan
kondisi dan karakteristik instansinya masingmasing. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan
importir dalam memenuhi ketentuan tata niaga
impor atas barang yang diimpornya dilakukan
oleh K/L yang menetapkan ketentuan tata
niaga impor berdasarkan manajemen risiko.
Pengawasan ini dilakukan dengan cara analisis
data, random spot check, dan/atau audit pada
saat barang berada di Gudang Importir dan/
atau peredaran bebas (pasar).
Pengaturan tata niaga impor dapat dibedakan
menjadi 2 kategori, yaitu tata niaga yang
pengawasannya dilakukan di border (disebut
barang lartas) dan tata niaga yang
pengawasannya dilakukan di post border. Hal
paling mendasar dari pengaturan tata niaga
impor dengan mekanisme post border adalah
importir tidak lagi wajib memenuhi perizinan
(lartas) ketika melakukan customs clearance.
Importir dapat memenuhi perizinan (lartas)
ketika barang keluar dari kawasan pabean,
sehingga tanggung jawab penelitian pemenuhan
perizinan lartas tersebut dikembalikan kepada
masing-masing K/L terkait sesuai dengan
sektornya.

The policy of shifting prohibited and restricted
goods inpsection to post border and the
trading exemption for reputable traders will
have a positive impact on the speed of flow of
goods at ports and reducing dwelling time. The
implementation of post border inspection is
expected to be able to decrease dwelling time
between 0,9-1,1 day through the approach of
low risk importer calculation. This condition
also requires importers to immediately release
the goods after the Release Order (SPPB) and
urge the submission of Import Declaration
(PIB).
Director General of Customs ad Excise, Heru
Pambudi said that as one of the teams joined
in the import export trading team, Customs
and Excise will still carry out supervision in
accordance with its duties and functions. In
principle, the government seeks not to impede
the use of goods, but this shift of supervision
will not ignore import requirements meanwhile
licensing documents no longer becomes the
requirement of import.
“In the future, supervision by Customs
and Excise will be conducted based on risk
management, Customs and Excise will still
examine tariff and customs value. The results
of the examination will be submitted to the
relevant Ministries and Agencies issuing the
prohibition and restriction provisions through
the Indonesian National Single Window (INSW)
portal system,” said Heru.
Heru added, if previously Customs and Excise
conducts supervision of 36 policies of prohibited
and restricted goods issued by Ministry of
Industry, after the post border, DGCE will
only supervise 15 regulations covering goods,
including items related to safety, health and the
environment.

also undertaken various coordinations between
Ministries and Agencies to discuss regulations
related to HS Codes of post-border commodity,
socialization of post-border mechanisms and
post-border surveillance, and coordination
meetings for the preparation of post-border
surveillance implementation.

Supervision Mechanism
In order to conduct post-border supervision,
there needs to be a guidance for Ministries or
Agencies that conduct the supervision. The
supervision between Ministries or Agencies
should not be the same and can be adjusted
to the conditions and characteristics of each
agency. The implementation of importers’
compliance supervision in compliance with the
import trading regulation on imported goods
is carried out by Ministries or Agencies which
stipulate import trading rules based on risk
management. The supervision is performed
by conducting data analysis, random spot
check, and/or audit when the goods are in the
importer’s warehouse and/or in the market.
The regulation of import system can be divided
into two categories, namely the supervision
system conducted at the border for prohibited
and restricted goods and the import supervision
system conducted at post border. The most
essential thing of import trade arrangement
with post border mechanism is importer no
longer obliged to fulfill license for prohibited
and restricted goods when doing customs
clearance. Importer may fulfill the permit when
the goods have been released from customs
territory, so the responsibility of the inspection
of the fulfillment of prohibited and restricted
goods permit is returned to each related
Ministries and Agencies.

In addition to carrying out its duties and
functions, DGCE will also provide support for
post-border surveillance. DGCE has compiled
the book “Post-Border Commerce Control
Mechanism” as a guide for Ministries and
Agencies in conducting supervision. DGCE has
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Alur Data Pengawasan Tata Niaga Post Border

1. K/L menyampaikan daftar barang dan kode HS barang yang diatur tata niaga impornya
di post border kepada INSW dalam rangka sharing data impor (untuk keperluan notifikasi
INSW kepada K/L). Daftar barang dan kode HS tersebut dicantumkan dalam database INSW
sebagai data acuan/referensi saat men-supply data impor barang yang menjadi obyek
pengawasan K/L dimaksud.
2. Perizinan edar atau perizinan post border dapat di-declare pada dokumen PIB.
3. Data PIB diteruskan ke CEISA untuk mendapatkan respon dokumen release (SPPB) setelah
proses kepabeanan tanpa penelitian persyaratan lartas dalam rangka.
4. Notifikasi dan alert awal dari INSW kepada K/L teknis.
5. Penerusan data PIB dari INSW ke Bea Cukai.
6. Notifikasi dari Bea Cukai ke INSW, dan dari INSW ke importir dan K/L terkait penetapan Pos
Tarif.
7. Pengawasan menggunakan manajemen risiko yang bersumber dari K/L atau Indonesia Single
Risk Management (ISRM).
a. Pengawas dari K/L terkait melakukan analisis data untuk menentukan subjek dan objek
pengawasan, misalnya yang izinnya tidak di-declare.
b. Antar K/L memiliki risk engine yang bersumber dari data masing-masing atau ISRM.
c. Hasil pengawasan disampaikan kepada INSW untuk menjadi masukan profil bagi K/L
lainnya, termasuk data update profil importir atau eksportir di Bea Cukai.
Dari prinsip pengawasan tata niaga post border sebagaimana telah dijelaskan di atas, berikut
pengawasan yang diterapkan dalam pengawasan tata niaga post border:
1. Analisis data/pemeriksaan dokumen, dilakukan terhadap seluruh informasi yang didapatkan K/L
atas data perusahaan dan data barang yang diimpor. Data perusahaan dapat diperoleh melalui
data awal yang disampaikan oleh perusahaan pada saat pendaftaran perizinan, data profil
perusahaan yang diperoleh dari intansi pemerintah (dalam kerangka ISRM), serta data lainnya.
Sementara data barang yang diimpor diperoleh dari data notifikasi yang diberikan oleh sistem
INSW.
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Post Border Control Data Flow

1. Each ministry or agency submit the HS codes for post border goods to INSW in accordance
with import data sharing as well as for creating notification from INSW to the ministry or
agency. The list of goods and HS codes will be enclosed in INSW’s database as a reference
when supplying the data of imported goods that become the supervision object for each
ministry or agency.
2. The distribution permit or post border permit can be declared in import declaration
3. Import declaration data will be forwarded into CEISA to get the release order (SPPB)
4. INSW will send notification and early alert to Ministry and Agency
5. INSW will forward import declaration data to DGCE
6. INSW will send notification to DGCE, importers, and ministry or agency according to customs
value determination
7. The supervision based on risk management from ministry or agency and Indonesia Single
Risk Management (ISRM)
a. The supervisor from related ministry and agency will analyze the data to determine the
subject and object of supervision, namely the permit is not declared.
b. Each ministry and agency has its own risk engine coming from their database or ISRM.
c. The result of the supervision will be submitted to INSW as an input for profile database
for other ministry or agency, including the update of importer and exporter profile
owned by DGCE.
From the principal of post border supervision explained above, here are several types of inspections
implemented on post border supervision:
1. Data analyzing or document inspection, it is conducted for all the information of importers
and exporters, as well as imported goods data obtained from ministry or agency. The data can
be obtained from the importers and exporters during licensing submission. Meanwhile the
imported goods data can be obtained from the notification sent by INSW.
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2. Random spot check, dilakukan berdasarkan
hasil analisis data yang mengindikasikan
barang yang diimpor belum memenuhi
perizinan atau barang yang diimpor tidak
sesuai dengan perizinan. Random spot
check dapat dilakukan terhadap barang
impor di gudang importir dan/atau di
peredaran (pasar).
3. Audit, merupakan serangkaian pemeriksaan
yang meliputi pemeriksaan dokumen/
pembukuan dan pemeriksaan fisik barang
secara menyeluruh. Audit dilakukan
berdasarkan analisis manajemen risiko dan
data importasi. K/L dalam rangka audit harus
menentukan daftar rencana audit terlebih
dahulu. Audit dilakukan terhadap importir
tertentu untuk menguji kepatuhan atas
importasi komoditi yang diatur tata niaganya
dalam kurun waktu tertentu.

Sanksi Pelanggaran
Berdasarkan hasil pengawasan post border yang
dilakukan oleh K/L, apabila ditemukan importasi
barang yang tidak sesuai dengan ketentuan tata
niaga, terhadap importir/pelaku usaha perlu
dikenakan sanksi.
Dalam ruang lingkup perdagangan luar negeri,
terhadap kewajiban pengenaan perizinan,
standar, dan larangan pembatasan, UU
Perdagangan mengatur sanksi sebagai berikut:
Sanksi terhadap barang:
• Terhadap barang impor yang tidak
memenuhi ketentuan larangan dan
pembatasan, wajib diekspor kembali,
dimusnahkan oleh Importir, atau
ditentukan lain oleh Menteri.
• Memperdagangkan barang impor yang
diberlakukan SNI atau persyaratan teknis
secara wajib, tetapi tidak membubuhi
tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak
melengkapi sertifikat kesesuaian dikenai
sanksi administratif berupa penarikan
barang dari distribusi.
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• Terhadap barang impor atau ekspor yang
diberitahukan dengan tidak benar agar
terhindar dari ketentuan larangan dan
pembatasan, terhadap barang tersebut
dikuasai oleh negara sesuai peraturan
perundang-undangan.
Sanksi terhadap importir atau eksportir
(termasuk penyedia jasa):
• Importir atau eksportir yang tidak
bertanggung jawab atas barang yang
diimpor atau diekspornya dikenai
sanksi administratif berupa pencabutan
perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/
atau penetapan di bidang perdagangan.
• Penyedia jasa yang memperdagangkan
jasa yang telah diberlakukan SNI,
persyaratan teknis, atau kualifikasi
secara wajib, tetapi tidak dilengkapi
sertifikat, dikenai sanksi administratif
berupa penghentian kegiatan usaha.
• Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 104 sampai dengan Pasal 116 UU
Perdagangan.
Selain sanksi tersebut, Bea Cukai juga dapat
memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap
pemenuhan perizinan barang-barang tata
niaga post border, antara lain sebagai berikut:
• Hilangnya hak restitusi dengan dilakukan
ekspor kembali (lebih tepatnya ekspor)
atas barang yang telah diimpor, secara
otomatis memberikan kerugian yang
cukup berat bagi importir mengingat
sesuai ketentuan dibidang kepabeanan,
terhadap ekspor barang impor yang
telah keluar dari kawasan pabean tidak
dapat dilakukan pengembalian (restitusi)
atas bea masuk dan pajak dalam rangka
impor yang telah dibayar. Selain itu
importir juga harus menanggung biaya
ekspor atas barangnya tersebut.
• Pemblokiran, proses importasi atau
eksportasi komoditi apapun oleh yang
bersangkutan tidak dapat dilayani oleh
Bea Cukai sehingga yang bersangkutan
tidak dapat melakukan kegiatan impor
maupun ekspor.

2. Random spot check, it is conducted based on the result of data analyzing which indicates the
imported goods haven’t fullfiled the permit or have the wrong permit. Random spot check can
also be conducted on imported goods at importers warehouse or in the market.
3. Audit, is a series of checks that include examination of documents / bookkeeping and physical
inspection of goods thoroughly. Audits are conducted based on risk management analysis
and import data. Ministry or agency must determine audit plan list at the first place. Audit is
conducted towards certain importer in order to examine their compliance on importing goods
during certain times.

Sanction for Violation
Based on the result of post border supervision conducted by ministry or agency, if found importation
of goods not in accordance with the provisions of trading system, the importer needs to be subject
to sanctions.
In the scope of foreign trade, on the obligation to impose licenses, standards and restrictions on
restrictions, the Trade Law regulates the following sanctions:
Sanction towards goods
• Against imported goods that do not comply with the prohibition and restriction permit,
shall be re-exported, destroyed by the Importer, or otherwise determined by the Minister.
• Trading imported goods subject to Indonesia National Standards (SNI) or compulsory
technical requirements, but not affixing SNI marks, conformity marks, or incomplete
certificates of conformity shall be subject to administrative sanctions in the form of
withdrawal of goods from the distribution.
• Against imported or exported goods that are notified incorrectly in order to avoid the
prohibition and restriction provisions, the goods are controlled by the state according to
the laws and regulations.
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Sanctions toward importers or exporters (including service provider)
• The importer or exporter who is not responsible for the imported or
exported goods shall be subject to administrative sanctions in the
form of revocation of licenses, approvals, acknowledgments and/or
stipulations in the field of trade.
• Service providers that trade services that have been subjected to
SNI, technical requirements or qualifications are mandatory, but
not certified, subject to administrative sanctions in the form of
termination of business activities.
• Criminal sanctions as stipulated in Article 104 through Article 116 of
the Trade Law.
In addition to these sanctions, DGCE may also impose sanctions for violations
of the fulfillment of the permit for post-border trade goods, among others,
as follows:
• Loss of restitution rights by re-exporting goods that have been
imported, automatically give heavy losses for importers considering
in accordance with the provisions in the field of customs, on the
export of imported goods that have been out of the customs area
can not be refund (restitution) on import duties and taxes in order to
import that has been paid. In addition, the importer shall also bear
the export cost of the goods.
• Blocking, the process of importation or exportation of any
commodities by those concerned can not be served by Customs so
that the concerned can not conduct import or export activities.

Tanpa simplifikasi/penyederhanaan perizinan, implementasi penyederhanaan lartas melalui skema
post border berpotensi tumpang tindih. Simplifikasi diperlukan, karena dalam suatu barang ratarata bisa diatur oleh dua atau tiga perizinan dari K/L yang berbeda.
“Kebijakan untuk mempermudah dan mempercepat arus barang di pelabuhan ini, akan mulai
berlaku 1 Februari 2018 melalui sistem INSW,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Darmin Nasution di Jakarta, Rabu (31/1).
Darmin menjelaskan kebijakan di pintu masuk barang impor ini bertujuan mendorong daya saing
industri yang membutuhkan bahan baku impor, daya saing ekspor serta efisiensi kebutuhan
konsumsi.
Selain itu, kebijakan ini sekaligus merupakan bentuk komitmen Indonesia dalam kerja sama
perdagangan internasional serta mendukung kelancaran arus barang ekspor-impor di pelabuhan
(dwelling time) yang melengkapi instrumen INSW, Pusat Logistik Berikat (PLB) dan manajemen
risiko.
“Pada prinsipnya pengawasan post border dilakukan untuk mempercepat pengeluaran barang
dari pelabuhan tanpa menghilangkan rantai tata niaga dan Pengawasan post border ini tidak
diberlakukan untuk ekspor,” tambah Darmin. (DesiAPrawita)
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Without simplification of licensing, the implementation of simplification
of prohibited and restricted goods through post border schemes has the
potential to overlap. Simplification is required, since in an average item can
be governed by two or three permissions of different ministry or agency.
“The policy to simplify and accelerate the flow of goods in this port, will
come into effect February 1, 2018 through the INSW system,” according to
Ministry of Coordinating Economy, Darmin Nasution in Jakarta, Wednesday
(31/01).
Darmin explained that the policy at the entrance of imported goods aims to
boost the competitiveness of industries requiring imported raw materials,
export competitiveness and efficiency of consumption needs.
In addition, this policy is at the same time a form of Indonesia’s commitment
to international trade cooperation and supports the smooth flow of importexport goods in dwelling time that complement the INSW, Bonded Logistics
(PLB) and risk management.
“In principle, post border monitoring is done to speed up the expenditure
of goods from the port without eliminating the trading chain and this post
border control is not applied for export,” added Darmin. (DesiAPrawita)
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Kebijakan Post Border Bukan
Menghilangkan Izin Tata Niaga
Tapi Menggeser Pengawasannya
Pemerintah telah menetapkan kebijakan pergeseran pengawasan
barang impor dari border ke post-border yang mulai di implementasikan
pada 01 Februari 2018. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah
pemerintah dalam melakukan perbaikan logistik nasional dengan
penyederhanaan tata niaga dan percepatan arus barang di pelabuhan,
sesuai dengan program kerja pemerintah yang dituangkan dalam Paket
Kebijakan Ekonomi (PKE) XV.
Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kebijakan post border yang
sudah berjalan sekitar satu bulan, berikut penjelasan Kasubdit Impor,
Djanurindro Wibowo, yang disampaikan ketika wawancara langsung
dengan salah satu redaktur WBC;
Mulai Februari 2018 pemerintah mengubah beberapa aturan
mengenai pengawasan barang impor terkait lartas. Mengapa perlu
dilakukan pergeseran pengawasan barang dari di dalam kawasan
pabean (border) menjadi setelah melalui kawasan pabean (post
border)?

Bisa Bapak jelaskan maksud dan tujuan dari
pengawasan barang post border?
Pertama,
mendukung
iklim investasi di dalam
negeri. Sebuah negara
tentu
ingin
agar
iklim
investasinya
mendukung sehingga
bisa menarik para
investor
untuk
melakukan usahanya
di negara tersebut.
Kedua, menurunkan
dwelling
time
dan
logistic cost. Dengan
memindahkan pemeriksaan
dari depan ke belakang tentu
akan
mempengaruhi
waktu tunggu

untuk pemeriksaan pabean atau biasa disebut
dwelling time. Karena menurunnya dwelling
time, maka biaya logistik untuk
menyimpan barang di kawasan
pabean juga akan berkurang.
Ketiga,
memperbaiki
peringkat EODB (Ease of
Doing Business). Terkait
dengan yang pertama,
sebelum investor memilih di
mana ia akan menanamkan
modalnya
bebrapa
pertimbangannya
adalah
bagaimana
kepastian
berusaha atau kemudahan
berusaha yang terlihat dari
peringkat EODB-nya.

Sebagai langkah untuk mewujudkan tata niaga yang efisien, pemerintah
telah membentuk tim tata niaga ekspor impor untuk mengurangi lartas
yang saat ini dianggap masih tinggi. Dengan pergeseran pengawasan
ke post-border lartas barang impor yang semula mencapai 48,3% atau
mencapai 5.229 kode Harmonized System (HS) dapat dikurangi hingga
mencapai 20,8% atau hanya menjadi 2.256 kode HS.
Pada prinsipnya pemerintah berupaya untuk tidak menghalangi
penggunaan barang namun pergeseran pengawasan ini tidak akan
menghilangkan persyaratan impor dan dokumen perizinan tidak
menjadi syarat impor. Ke depannya pengawasan yang dilakukan oleh
Bea Cukai akan dilakukan berdasarkan manajemen risiko, Bea Cukai
tetap akan melakukan penelitian tarif dan nilai pabean. Hasil dari
penelitian akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait
yang menerbitkan ketentuan larangan dan pembatasan melalui sistem
portal Indonesia National Single Window (INSW).

Djanurindro Wibowo

Kepala Subdirektorat Impor

Sebelumnya Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap 36 peraturan
terkait barang lartas yang dititipkan oleh Kementerian Perindustrian,
setelah pengawasannya digeser ke post border Bea Cukai hanya
akan melakukan pengawasan terhadap 15 peraturan yang mencakup
barang-barang di antaranya barang-barang yang terkait dengan
Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (K3L).
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WAWANCARA
Mekanisme pengawasan barang impor post border itu seperti apa?
ALUR DATA PENGAWASAN TATA NIAGA POST BORDER

Bagaimana posisi bea cukai dalam melakukan pengawasannya? Bagaimana bentuk
pengawasannya?
Pada prinsipnya aturan post border adalah tidak menghalangi penggunaan barang, dokumen
Perizinan tidak menjadi syarat impor (tidak lagi menjadi dokumen pelengkap pabean), tidak
menghapuskan persyaratan tata niaga impor, dan pemeriksaan untuk menguji Compliance melalui
Analisis Data, Random Spot Check, dan Audit.
Jadi sekali lagi bukan menghilangkan izin tapi memindahkan/menggeser dari kawasan pabean keluar
kawasan pabean. Dan untuk melakukan pengawasannya dengan melakukan evaluasi bersama.

Penjelasan dari Skema diatas
1. Penyampaian daftar komoditi Tata Niaga Impor Post Border
2. Importir aju dokumen PIB
3. Notifikasi INSW kepada importir
4. Notifikasi INSW kepada K/L
5. Penerusan data PIB dari INSW ke DJBC
6. Notifikasi dari DJBC ke INSW, dan dari INSW ke importir dan K/L terkait penetapan Pos Tarif
7. Sharing profil risiko (ISRM)

Bisa sebutkan barang-barang apa saja yang terkena perubahan?

8. Dokumen release (SPPB) setelah proses kepabeanan

Beberapa contoh komoditi barang yang dipindahkan ke post border adalah mutiara, ban, semen
clinker dan semen, bahan baku plastik, kaca lembaran, keramik, intan kasar, besi dan baja, produk
holtikultura, hewan dan produk hewan, dll.

9. Pengawasan Post Border
10. Hasil pengawasan
11. Tindak lanjut hasil pengawasan
12. Update profil MR ke DJBC (ISRM)
13. Update profil MR ke INSW (ISRM)

Jika memang untuk memperlancar arus barang di pelabuhan, menekan biaya logistik, serta
menurunkan angka waktu tunggu bongkar muat (dwelling time), sebulan berjalan apakah
sudah terlihat perubahannya?
Kami belum mengukur seberapa jauh pengurangannya waktu dwelling time dan biaya logistiknya.
Menurut bapak apakah dengan adanya kebijakan baru ini importir akan lebih diuntungkan?

Daftar istilah
•

SSI

: Single Stakeholder Information

•

ISRM

: Indonesia Single Risk Management

•

PIB

: Pemberitahuan Impor Barang

•

SPPB

: Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
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Sejauh ini tanggapan stakeholder sangat positif. Memang masih ada detail-detail yang perlu
penyesuaian karena bagaimanapun pengaturan tata niaga atau aturan lartas ini melibatkan 18
Kementerian dan Lembaga (K/L) yang tergabung di dalam INSW termasuk Bea Cukai.
Jika berbicara keuntungan tentu masih perlu ada evaluasi lebih lanjut karena memang ini baru
berjalan sekitar 1 bulan sejak 1 Februari 2018.
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Bagaimana tantangan yang dihadapi
Bea Cukai dengan adanya kebijakan
baru ini?
Sebagaimana dikatakan sebelumnya,
akan butuh penyesuaian. Aturan
mengenai tata niaga ini akan terus
dievaluasi dan akan diturunkan
walaupun belum bisa ditargetkan
karena
untuk
sekarang
kami
fokus
terhadap
pelaksanaan
implementasinya.
Tentu,
dalam
melakukan evaluasi melibatkan K/L
lain dan juga meminta masukan unit
teknis terkait dan pelaku usaha poin
mana yang masuk lartas mana yang
post border.
Ada beberapa komoditas yang bisa
terkena lebih dari satu lartas dan belum
semua K/L yang menerapkan sistem
management risiko seperti Bea Cukai,
tetapi memiliki sistem pengawasan
yang berbeda. Sehingga masih perlu
ada pembahasan dengan K/L terkait
untuk menjadi satu suara (single
risk) dan mengurangi adanya aturan
lartas yang tumpang tindih terhadap
komoditas yang sama (simplifikasi).
Seperti apa langkah-langkah antisipasi
yang dilakukan Bea Cukai jika terjadi
penyelewengan aturan?
Setiap kebijakan kemungkinan adanya
penyalahgunaan aturan tentu ada.
Dan sudah ada yang dimandatkan
untuk melakukan pemeriksaan setelah
keluar dari daerah pabean. Untuk
antisipasinya dengan selalu berkumpul
dan mengevaluasi dengan data yang
sudah ada. Dengan mempelajari
sistem akan terlihat apakah sudah
berjalan dengan baik atau belum.
Jika ada yang yang tidak sesuai akan
menerima notifikasi dari sistem.

Akan seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan
bea cukai dengan bergesernya ke post border ini?
Post Border, secara teknis yang melakukan pengawasan
barang impor berarti bukan bea cukai tetapi ada
beberapa dimana DJBC tetap memberikan dukungan
pengawasan;
• DJBC tetap melakukan pemeriksaan pabean / fisik
barang berdasarkan manajemen risiko
• DJBC melakukan penelitian tarif dan nilai pabean
(ketepatan HS Code)
• Hasil penelitian akan di notifikasi ke KL melalui Portal
INSW

Bagaimana dengan pelaku usaha yang tergolong kecil menengah (IKM) apakah sama aturuannya?
Khusus untuk IKM akan ada relaksasi aturan mengingat salah satu isi dari Paket Kebijakan Ekonomi
yang dicanangkan pemerintah adalah mendorong dan memajukan IKM. Seperti contoh berikut;

Mekanisme Post Audit untuk perusahan MITA/AEO
• Dilakukan secara mandiri oleh KL
• Dapat dilakukan bersama-sama dengan DJBC
• Untuk tahap awal, dengan permohonan dari KL,
DJBC dapat melakukan post audit dalam bentuk:
1. Monitoring dan Evaluasi MITA/AEO
2. Bersamaan dengan Audit Kepabeanan
• Untuk perusahaan non-MITA/AEO, DJBC memberikan
dukungan salah satunya dengan telah disusunnya
buku “Mekanisme Pengawasan Tata Niaga Post
Border” untuk dapat dijadikan pengayaan bagi KL
dalam melakukan pengawasan
DJBC telah melakukan berbagai koordinasi antar KL
• Pembahasan peraturan dan HS Code komoditi post
border
• Sosialisasi mekanisme dan pengawasan tata niaga
post border
• Rapat koordinasi untuk persiapan implementasi
pengawasan post border
Ada beberapa bentuk sinergi yang dilakukan untuk
pemeriksaan post border;
Pemeriksaan rutin yang melibatkan Kemendag dan/atau
K/L Terkait sesuai Tugas dan Fungsi
Investigasi yang melibatkan Kemendag dan/atau K/L
Terkait serta dapat dilakukan bersama Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.

Apa pendapat bapak dengan aturan baru ini dan bagaimana kedepannya?
Diingatkan kembali aturan post border ini bukan menghilangkan ijin tetapi menggeser bukan lagi
menjadi pelengkap dari dokumen pabean. Aturan yang sebelumnya dititipkan kepada bea cukai,
dikembalikan ke pemangku kepentingan.
Kegiatan ini dalam pantauan Menteri Koordinator Perekonomian dan bersama dengan K/L lain
terus melakukan evaluasi dan perbaikan dan tujuan awalnya bisa tercapai dan berjalan efisien.
Dengan kebijakan baru ini diharapkan dapat terus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha
(Ease of Doing Business) serta dapat memperbaiki dwelling time sesuai dengan apa yang telah
dicanangkan dalam PKE XV .(DesiAPrawita)

Pidana yang melibatkan PPNS K/L, Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, dan Aparat Penegak Hukum lainnya (jika
diperlukan).
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RM. Daradjadi

Penulis Sejarah
dan Budayawan

Membaca dan menulis
setelah dirinya
pensiun benar-benar sudah menjadi kebutuhan
pokok bagi Daradjadi, tokoh sosok kita kali
ini. Dengan menulis, mantan Sesditjen Bea
Cukai era tahun 1990-an mengaku telah
memberinya peluang untuk mengekspresikan
diri. Menulis artikel di sejumlah jurnal, menulis
makalah untuk seminar, baik nasional maupun
internasional tentang sejarah dan kebudayaan,
menulis opini, dan terakhir menulis buku sudah
pernah dijalaninya. “Memang kegiatan menulis
sungguh menyenangkan, jika sedang menulis
saya merasa tidak sedang bekerja. Serasa
terbuai dengan sebuah mainan, karena tidak
merasa terbebani, bahkan sebaliknya, sungguh
menikmati prosesnya,” ujarnya pria kelahiran
kota Solo, 16 Januari 1940.
Menulis adalah salah satu kegiatan yang sudah
dilakoninya sejak ia memasuki masa pensiun
dari pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dengan jabatan terakhir sebagai kepala
kantor wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan
Yogyakarta yang merangkap sebagai Kepala
Perwakilan Departemen Keuangan untuk
wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta saat itu.
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Pensiunan pegawai Bea Cukai yang masuk
sebagai pegawai Bea Cukai pada 1 November
1960 saat menjadi siswa pada Sekolah Penilik
Pabean dan pensiun pada 1 November 1999 ini
di kalangan masyarakat Solo dikenal sebagai
budayawan. Selain menjadi pengamat masalah
kebudayaan terutama budaya jawa, ia juga telah
menerbitkan beberapa buku bergenre sejarah.
Dua bukunya yang cukup terkenal dan mendapat
apresiasi dan sempat ditayangkan di salah satu
stasiun televisi swasta untuk mengulik isi buku
yang berjudul Geger Pacinan dan Mr Sartono
Pejuang Demokrasi Bapak Parlemen Indonesia.
Buku Geger Pacinan mengungkap persekutuan
etnis Tionghoa dan Jawa melawan VOC yang
saat ini banyak tidak diangkat dalam buku
sejarah di Indonesia. Daradjadi kemudian
memutuskan untuk menulis Geger Pacinan
lantaran dorongan kawan-kawannya. Dorongan
itu diperkuat keprihatinannya terhadap
literasi Geger Pacinan yang hanya menyorot
soal pembantaian etnis Tionghoa di Batavia.
Sementara, soal perjuangan etnis Tionghoa
bersama masyarakat Jawa melawan VOC di era
Kerajaan Mataram Kartasura tidak ditampilkan.
Daradjadi menulis Geger Pacinan saat usianya
yang sudah menginjak 74 tahun untuk mengisi
kegiatan di usia pensiunnya.
“Leluhur saya mengatakan ada tiga sarana
kehidupan yang harus diupayakan yaitu,
kehormatan, harta, dan pengetahuan. Tanpa
memiliki ketiganya hidup seorang manusia
tidak ada artinya. Masa pensiun bukan waktunya
lagi untuk mencari harta. Apa yang dapat kita
lakukan hanya menjaga supaya apa yang ada
dapat mencukupi sampai akhir hidup,” ujar
Daradjadi yang menambahkan, bahwa masa
pensiun masih dapat digunakan untuk meraih
kehormatan dan pengetahuan, kesempatan untuk
itu lebih terbuka karena sudah tidak melakukan
pekerjaan rutin lagi.
“Saya merasa bengong kalau tidak mengerjakan
sesuatu. Saya merasa mendapat kehormatan
setiap diundang di suatu seminar, baik nasional
maupun internasional. Pengetahuan saya
bertambah dari hari ke hari seiring dengan
banyaknya buku yang saya baca, “imbuhnya
lagi.

Dua bukunya telah diterbitkan oleh Penerbit
Kompas, yaitu: Geger Pacinan dan Mr
Sartono Pejuang Demokrasi Bapak Parlemen
Indonesia. Ia juga telah menjadi narasumber
untuk wawancara beberapa stasiun TV untuk
menjelaskan tentang kedua bukunya tersebut.
Buku pertama disajikan kepada masyarakat
Indonesia dalam rangka mengungkap fakta
sejarah bahwa sesungguhnya di waktu lalu
bangsa ini tidak membuat sekat ras dan agama
dalam perjuangan melawan penjajah. Sedang
buku kedua untuk mengingatkan bahwa di masa
lalu kita memiliki parlemen yang demokratis
tanpa kegaduhan.
Tentunya bukan tanpa alasan dan bekal
pengalaman, Daradjadi memilih genre sejarah
sebagai pilihannya dalam menulis buku. Bisa
jadi dia memiliki segudang pengalaman dari
perjalanan hidup puluhan tahun dan pastinya
banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa
dipetik dari pengalaman hidupnya. Dengan
membagikan prinsip dan pengalaman pribadi
melalui gaya tulisannya, maka orang lain dapat
memetik pelajaran sehingga orang lain tidak
harus mengalami pengalaman yang penulis
rasakan untuk memetik pelajaran yang sama.
Begitulah sejarah. Kita belajar dari pengalaman
orang lain, karena “Sejarah adalah guru yang
terbaik, “kata orang bijak.

kakek dan anggota masyarakat Indonesia. Ia
merasa berkewajiban untuk berbuat sesuatu
yang memberi kemaslahatan bagi isteri, anak,
cucu, masyarakat Indonesia dan dunia.
Kepada generasi muda Bea dan Cukai, ia
mengaku sudah tidak mencampuri lagi urusan
kedinasan Bea Cukai. Tapi ia percaya generasi
muda sekarang menguasai segala masalah
di Bea Cukai berikut tantangannya . “Saya
merasa bangga pernah berdinas sebagai seorang
abdi negara di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Banyak kenangan
manis yang mewarnai
perjalanan karier saya. Walau juga saya tidak
menepikan kepedihan yang menghinggapi hati.
Tapi saya ingin melupakan dan memaafkan
semua itu. Sehingga yang tinggal hanyalah rasa
syukur dan kasih sayang. Ini penting sebagai
bekal dihari tua,” kata Daradjadi mengakhiri
cerita. (Ariessuryantini)

“Saya sangat menikmati masa pensiun. Bahkan
saya mengambil masa persiapan pensiun
(MPP), suatu ketentuan yang memberi hak pada
pegawai untuk tidak masuk kerja selama satu
tahun namun menerima gaji penuh. Bagi saya
pensiun merupakan proses alamiah yang harus
kita syukuri. Kita merasa senang atau susahnya
kehidupan ini tergantung dari bagaimana kita
menyikapinya, begitu motivasi yang ia berikan
dalam menghadapi pensiun, ” ujar Daradjadi
yang dianugerahi 3 orang anak.
Setelah melepaskan seragam Bea Cukai
Daradjadi merasa menjadi seorang manusia
baru. Ia yang tadinya merupakan sosok yang
memiliki pangkat dan kewenangan sekarang
menjadi manusia biasa yang tidak memiliki itu
semua. Peran kehidupan yang harus dijalankan
selanjutnya adalah sebagai seorang suami, ayah,
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KPPBC Yogyakarta
Mendapat Akreditasi “A”
Dari ANRI
Masalah
kearsipan
memang
menjadi
permasalah di tiap instansi pemerintahan
maupun pihak swasta. Karena, di satu pihak arsip
dibutuhkan untuk pembuktian, namun di sisi
lain harus menyediakan tempat penyimpanan
arsip tersebut. Belum lagi minimnya kesadaran
arsip bagi tiap-tiap pegawai sehingga sering
menganggap arsip hanya dibutukan jika dicari
sementara jika tidak maka cukup ditimbun saja.
Kondisi inilah yang kini banyak dialami oleh
beberapa kantor instansi pemerintah
maupun swasta. Namun tidak demikian
dengan
Kantor
Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya
Pabean (KPPBC TMP)
B Yogyakarta.
Di kantor ini arsip
menjadi bahan yang
sangat diperhatikan,
bahkan
saking
pentingnya mereka
membuat
satuan
kerja (satker) dari
masing-masing unit
di dalamnya.

Maka tidak heran jika pihak Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI) menunjuk Kantor
Bea Cukai Yogyakarta untuk mengikuti uji
petik akreditasi, selain Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mewakili
Kementerian Keuangan. Uji petik ini sekaligus
membuktikan kalau di kantor Bea Cukai
Yogyakarta menjadi kantor dengan penataan
arsip terbaik di Indonesia.
Menurut Kepala KPPBC
TMP B Yogyakarta,
Sucipto, pihaknya

tidak menyangka kalau Bea Cukai Yogyakarta
terpilih menjadi peserta uji petik untuk level
UK III.”Kami sangat terkejut sekaligus bangga
karena bisa mendapat kepercayaan ini, padahal
banyak kantor besar yang jumlah kegiatan
dan arsipnya cukup banyak memiliki penataan
arsip yang sangat layak, namun justru kami
yang dipercayakan untuk uji petik ini,” ungkap
Sucipto.
Terpilihnya Bea Cukai Yogyakarta mungkin
dalam beberapa tahun terakhir ini rutin
mengajukan permohonan untuk pemusnahan
arsip, menurut Sucipto. Dengan rutinitas ini
maka Bea Cukai Yogyakarta dianggap yang
paling aktif dalam pengelolaan arsip mulai dari
penciptaan hingga pemusnahannya.
Dengan adanya penunjukan ini, hal yang
dilakukan pertama kali oleh kantor Bea Cukai
Yogyakarta adalah membentuk tim persiapan
akreditasi kearsipan, mengikuti pengarahan dan
pembekalan dari UK II, melakukan pembenahan
arsip, dan melengkapi sarana prasarana terkait
kearsipan. Namun demikian menurut ketua tim
kearsipan kantor Bea Cukai Yogyakarta, Gustin
Tjindarwasih, yang juga selaku Kepala Sub
Bagian Umum, yang didukung juga oleh Kasi
Pengelolaan data dan Administrasi Dokumen,
Fitri Nur Hardyanti mengatakan, untuk
pembenahan arsip sebenarnya sudah dilakukan
jauh-jauh hari sebelum adanya penunjukan,
memang pada saat itu kondisi arsip di kantor
Bea Cukai Yogyakarta sangat memprihatinkan,
selain tempat penyimpanannya yang minimalis
alias sangat kecil, juga berserakan di banyak
tempat sehingga menumpuk tidak karuan.
“Itu sejak tahun 2015 kami sudah mulai
melakukan pembenahan sedikit demi sedikit,
memang belum maksimal saat itu, namun
kami sudah mulai dapat memilah-milah mana
arsip yang sudah in aktif dan mana yang masih
aktif. Dari kegiatan awal ini akhirnya kami
bisa mengajukan permohonan pemusnahan
sehingga dapat mengurangi penumpukan
arsip walaupun masih banyak yang harus kami
benahi,” ujarnya.

40 | Volume 50, Nomor 4, April 2018 - Warta Bea Cukai

Melihat kesungguhan dari kantor Bea Cukai
Yogyakarta untuk membenahi arsip yang ada,
kantor pusat pun turut memberikan bantuan
bimbingan bahkan menyarankan menggunakan
pihak ketiga untuk pembenahan yang lebih
baik. Sehingga banyak membantu dalam
penataan arsip saat itu. Dari bantuan yang
ada tersebut, kantor Bea Cukai Yogyakarta pun
mulai membenahi diri untuk pengelolaan arsip
yang benar.
Seperti, untuk penciptaan arsip dilakukan
oleh unit kerja di lingkungan kantor Bea Cukai
Yogyakarta. Sedangkan untuk penataannya
dilakukan oleh tim yang terdiri dari perwakilan
masing-masing unit kerja dengan dibantu pihak
ketiga. Sehingga penataan arsip oleh pihak
ketiga dilakukan mulai tahun 2016 dengan
biaya DIPA kantor Bea Cukai Yogyakarta.
Lalu bagaimana pengelolaannya? Untuk
pengelolaan dilakukan oleh semua unit pencipta
arsip dengan dikoordinir oleh Subbagian Umum
untuk jenis arsip fasilitatif dan Seksi PDAD untuk
jenis arsip subtantif. Dari pengelolaan yang
baik tersebut, maka proses pemusnahan dapat
dilakukan dengan baik. Saat ini pemusnahan
arsip dilaksanakan oleh tim pemusnahan arsip
yang dibentuk dengan keputusan Kepala kantor
Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
“Selain hal tersebut, kami juga mendapat
dukungan sistem untuk penataan arsip, seperti
SOP, daftar pertelaan arsip sementara, dan
office automation,” papar Sucipto. Lebih lanjut
dijelaskannya, tidak hanya tiga hal tersebut
untuk penataan arsip kantor Bea Cukai
Yogyakarta juga didukung oleh tiga komponen
penting dalam pengelolaan arsip, yaitu SDM,
sarana dan prasarana, dan anggaran.
Dari SDM, kantor Bea cukai Yogyakarta telah
memiliki pegawai yang berlatar belakang
pendidikan kearsipan dan pegawai yang telah
mengikuti diklat kearsipan, namun dirasa
belum cukup untuk mengelola arsip secara
keseluruhaan. Satu hal yang kini masih menjadi
kendala dalam pengelolaan arsip di kantor Bea
Cukai Yogyakarta adalah belum mencukupinya
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Bukan hanya itu, satker kearsipan juga memiliki
peran yang sangat vital dalam hal ini bahkan
pengalaman mereka membongkar arsip dan
memilah-milahnya di selasar gedung dan
lapangan parkir menjadi bukti kalau melakukan
perbaikan dan penataan yang baik itu juga
harus didukung oleh niat dari masing-masing
pegawai untuk berubah.
“Saat itu kami melihat pembenahan arsip sudah
sangat mendesak, maka kami mencoba untuk
merapikan sedikit demi sedikit. Akhirnya tiap
sabtu dan minggu kami gotong royong memilahmilah arsip dan mencoba memisahkan mana
yang aktif dan mana yang in aktif. Dari kegiatan
ini akhirnyaa kami disarankan mengunakan
pihak ketiga untuk membuat proses penataan
lebih cepat dan lebih tertata,” ungkap Gustin
Tjindarwasih.
ruang arsip yang memadai. Namun demikian,
saat ini sudah ada anggaran yang telah
dianggarkan secara rutin dalam DIPA.
Melalui perjuangan yang tidak sebentar dan
melibatkan banyak pihak untuk membuat arsip
di kantor Bea Cukai Yogyakarta menjadi baik,
maka pihak ANRI dalam kunjungannya untuk
memberikan penilaian sehingga kantor ini layak
diberikan akreditasi “A”.
Ada empat poin yang ANRI nilai untuk bisa
memberikan akreditasi “A” kepada kantor Bea
Cukai Yogyakarta. Pertama, proses penciptaan
arsip. Kedua, kondisi ruang arsip antara lain
kerapian, kelembaban udara, suhu ruangan,
tidak ada jamur atau pun rayap, dan lain-lain.
Ketiga sarana dan prasarana, di dalam
penyimpanan harus ada ketersedian rak arsip,
map, kardus, pendeteksi asap, alat pemadam
api ringan, thermometer, hygrometer, ruang
pengelolaan arsip, ruang penyimpanan arsip,
komputer, printer, denah ruang arsip, denah rak
arsip, dan lain-lain.
Dan keempat yang dinilai adalah adminitrasi
kearsipan, antara lain penglkasifikasian
dan pengkodean arsip, berita acara serah
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terima arsip, form peminjaman arsip, form
pengembalian arsip, berita acara pemindahan
dari aktif k in aktif, dan daftar arsip (hardcopy
dan softcopy).
Dari penilaian tersebut, akhirnya pihak ANRI
memberikan akreditasi “A” untuk pengelolaan
arsip di kantor Bea Cukai Yogyakarta. Suatu
penghargaan yang sangat bergensi untuk
sebuah kepercayaan pengelolaan arsip. Dengan
akreditasi ini bukan semata-mata penataan
arsip sudah cukup sampai di situ, masih banyak
yang harus dikerjakan dan dibenahi untuk
penataan yang semakin sempurna.
“Kami mengakui kalau masih banyak
kekurangan di sana sini untuk penataan
arsip, namun demikian kami akan berusaha
mempertahankan sekaligus meningkatan apa
yang sudah diakreditasi ini. Memang besar
harapan kami untuk bisa memiliki gedung
arsip sendiri, namun membuat pengelolaan
arsip menjadi lebih baik dari sekarang juga
sudah sangat bersyukur. Dan kami juga sangat
berterimakasih kepada Kantor Pusat khususnya
Sekretariat sebagai UK II yang telah memberikan
bimbingan penuh untuk pengelolaan arsip di
kantor kami,” ujar Sucipto.

Kini dengan adanya duta dari tiap-tiap unit,
maka pengelolaan arsip menjadi lebih baik
karena selalu dipantau mulai dari penciptaan
hingga pengelolaannya. Bahkan untuk arsip
yang ada di kawasan berikat pun sudah mulai
ditata dengan baik karena penciptaan arsip lebih
banyak dari kawasan berikat. ”Ada beberapa
arsip yang masih kami simpan di ruang arsip
kawasan berikat mengingat tempat yang ada
saat ini tidak cukup. Dan arsip tersebut sedikit
demi sedikit sudah mulai ditarik ke kantor
pelayanan untuk dipilah agar dapat diajukan
proses pemusnahan,” tuturnya.
Dengan terpilihnya KPPBC TMP B Yogyakarta
dalam uji petik akreditasi arsip oleh ANRI,
tentunya tidak terlepas dari peran kantor pusat
khususnya Sekretariat Jenderal selaku UK II
yang secara intensif memberikan bimbingan
untuk penataan arsip yang baik mulai dari
penciptaan hingga pemusnahan. Seperti yang
dijelaskan oleh tim pembimbing pengelolaan
arsip sekeretariat DJBC, kalau secara teoritis
pengelolaan arsip memiliki runutan yang harus
dipenuhinya.
Yaitu ada 4 siklus hidup arsip, pertama
penciptaan arsip, dua penggunaan arsip, tiga
pemeliharaan arsip, dan empat penyusutan
arsip. Untuk penciptaan arsip dibagi menjadi
Volume 50, Nomor 4, April 2018 - Warta Bea Cukai | 43

OP IN I

P ROFIL KANTO R
dua, yaitu pembuatan arsip, adalah membuat surat dinas dengan mengikuti pedoman tata naskah
dinas (PER-19/BC/2015) yang harus diperhatikan jumlah raangkap asli yang dibuat mencukupi. Dan
penerimaan arsip, adalah menerima surat dari luar kantor (SOP penerimaan surat masuk).
Penggunaa arsip ini harus memperhatikan hak akses dan keamanan arsip. Karena, penggunaan
arsip harus memperhatikan klasifikasi keamanan dan akses arsip. Sistem inilah yang akan
mengatur dokumen mana yang sifatnya terbuka, terbatas, atau pun rahasia. Sementara untuk
pemeliharaan arsip, pada pemberkasan harus mengacu pada klasifikasi arsip berdasarkan subjek
permasalahannya (bukan surat masuk dan surat keluar), dan pembuatan daftar arsip sebagai alat
bantu dalam penemu kembalian arsip.
Dari siklus yang harus terpenuhi tersebut, masih ada beberapa hal juga yang harus dipenuhi
untuk pengelolaan arsip, yaitu pemberkasan arsip, penentuan indek, pemberian kode klasifikasi,
pelebelan map, dan penataan arsip.
Semakin tertata sebuah arsip maka kerapian dan kemudahan dalam pencarian tentunya akan
mengikuti sehingga bagi yang membutuhkan arsip tidak akan lagi kesulitan untuk mencari sebuah
arsip yang dibutuhkannya. Selain itu dukungan sistem tentunya juga akan sangat lebih memudahkan,
namun sistem juga tidak akan dapat berjalan kalau mulai dari penciptaan hingga pengelolaannya
tidak baik.
Saat ini Kantor Bea Cukai Yogyakarta sudah mendapat akreditasi “A” dari ANRI untuk penataan
arsipnya, hal ini tentunya dapat menular ke kantor-kantor Bea Cukai lainnya di Indonesia sehingga
kementerian keuangan menjadi instansi yang paling baik dalam penataan arsipnya, khususnya di
level UK III yaitu tiap-tiapa kantor pelayanan. Tidak mudah memang untuk menata arsip, untuk
itu mulailah dengan melakukan gerakan peduli arsip. Karena para satker arsip di seluruh kantor
pelayanan setuju dengan istilah “Jangan Pandang Arsip Sebelah Mata”. (Supriyadi)

PENTINGNYA
INFORMASI
DALAM
KOMUNIKASI
Dengan memiliki latar belakang pendidikan Ilmu
Komunikasi selama perkuliahan, saya ingin sedikit
berbagi dengan harapan dapat diterapkan secara
nyata dan berguna bagi instansi. Saya masih
mengingat slogan yang dinaungkan semasa kuliah,
“We Can’t Not Communicate” kita tidak bisa untuk
tidak berkomunikasi. Slogan itu masih terasa nyata
di masayarakat di mana semua hal yang terjadi akan
diinformasikan kepada yang lainnya karena mereka
merasa hal itu butuh untuk disampaikan. Kata yang
paling mudah untuk menggambarkan bagaimana
selentingan dapat berkembang menjadi informasi
dan bahkan dapat dinyatakan valid oleh sebagian
orang. Sebuah slogan yang menggambarkan
bagaimana manusia sebagai mahluk sosial yang
selalu berinteraksi satu sama lain
Pada awal penerimaan saja, kita para calon CPNS
menerima informasi bahwa kita akan ditempatkan
sesuai dengan pilihan kita karena kebutuhan akan
kompetensi kita. Lalu ada informasi lagi mengenai
masa pengangkatan yang dipercepat untuk
mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Kedua contoh tersebut merupakan selentingan yang
terjadi di dalam sebuah komunitas atau masyarakat
dan dipercaya karena kebutuhan informasi saat
itu. Kita para calon CPNS belum mengetahui apaapa mengenai hal tersebut dan cenderung percaya
akan informasi tersebut. Hingga pada akhirnya
terjadi perbedaan dengan kenyataannya. Bagi yang
tidak mempercayai informasi tersebut, selentingan
tersebut akan dianggap sebatas selentingan semata,
tetapi bagi yang mempercayai info tersebut, akan
menganggap bahwa itu adalah berita bohong.
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Kita dapat melihat perubahan yang terjadi dari
sebuah selentingan spekulasi, menjadi harapan
kemudian menjadi sebuah ketidakpercayaan
pada informasi tersebut. Itu dikarenakan
kita cenderung selalu menyebarkan hal yang
menurut kita adalah informasi yang benar.
Cukup bayangkan jika hal tersebut terjadi
dalam lingkup organisasi. Selentingan yang
belum valid disuarakan secara lantang kepada
masyarakat, menimbulkan spekulasi, dan
saat dinyatakan berbeda maka akan terjadi
ketimpangan informasi lalu menjadikan hal
tersebut ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini
sangat mendasari diperlukannya penyaringan
bagi informasi informasi yang beredar.
Dalam ilmu komunikasi, informasi yang
disampaikan
pada
sebuah
komunikasi
merupakan inti dari komunikasi itu sendiri.
Menurut David K. Berlo, dalam model komunikasi
SMCR, Message atau pesan memiliki peran yang
utama dalam pembentukan komunikasi yang
efektif. Message atau pesan dari sumber atau
biasa disebut komunikator memiliki peranan
di mana hal tersebut merupakan gagasan yang
dikemukakan oleh sumber agar diterima dan
dimengerti oleh penerima atau receiver. Selain
itu, menurut Onong U. Effendy, perlu dipahami
juga mengenai “Frame of Reference” dan “Field
of Experience” seseorang dalam memahami
pesan yang disampaikan. Komunikasi pada
dasarnya adalah penyampaian pesan yang
dilakukan dari seseorang kepada seseorang
lainnya melalui sebuah media penyampaian.
Dari definisi tersebut, Pemahaman dan
Pengalaman yang berbeda dari tiap orang akan
membuat isi dari informasi tersebut berbeda
sudut pandang.
Dalam arti luas, message atau pesan
berarti informasi yang disampaikan dalam
bentuk lisan, tulisan ataupun simbol yang
disepakati. Keberhasilan komunikasi dapat
diukur dari pemahaman akan pesan yang
disampaikan. Pengolahan message atau pesan
sangat diperlukan bagi sebuah organisasi
untuk menyampaikan maksud yang telah
direncanakan sebelumnya. Dalam lingkup
komunikasi organisasi, pemberian informasi
harus terjadi secara merata kepada seluruh
bagian agar tidak terjadi perbedaan pemahaman
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informasi. Sedangkan pemahaman dan
pengalaman pun mengandung banyak sekali
variabel yang mempengaruhinya. Pemahaman
bisa dipengaruhi dari suku, agama, ras, latar
belakang pendidikan dan lain hal, sedangkan
pengalaman dipengaruhi oleh lamanya terlibat
dan lainnya.
Saya berikan contoh nyata untuk mempermudah
pengertian pemahaman dan pengalaman akan
mempengaruhi sebuah informasi. Kasus SNI
yang ramai di masyarakat pada bulan Januari
2018 lalu, dimana Bea Cukai dianggap tidak
mengerti aturan dengan dihancurkannya
mainan penumpang oleh penumpang itu
sendiri karena kesal dengan aturan yang
menyatakan bahwa seluruh mainan itu harus
terdaftar sebagai SNI. Dalam kasus ini, di mana
dalam 3 hari semenjak berita tersebut dimuat,
Bea Cukai belum memberikan tanggapan
secara resmi yang mampu diterima masyarakat
umum, bea cukai dianggap tidak kompeten
oleh masyarakat umum.
Pemberitaan kali ini penumpang bermaksud
menyiarkan informasi yang dimilikinya kepada
masyarakat. Bagi masyarakat awam, hal itu
langsung diterima dengan mentah karena dasar
ketidaktahuan mengenai masalah tersebut,
sehingga tersebar secara cepat. Bagi akademisi
atau orang yang berlatar belakang hukum
akan mengerti aturan tersebut dan memilih
untuk memandangnya dari sudut pandang
ahli hukum, sedangkan bagi pegawai bea
cukai, kecenderungan memilih untuk membela
instansinya lebih tinggi karena memiliki
kepentingan di dalamnya.
Kita dapat melihat dari contoh tersebut,
pengetahuan
orang yang berbeda, latar
belakang pendidikan yang berbeda serta
kepentingan yang berbeda akan membuat
informasi menjadi bias. Sedangkan yang
diinginkan dari Bea Cukai sebagai pelaksana
tugas hanyalah pemahaman akan tugas dan
wewenang bea cukai serta yang diinginkan
masyarakat hanya kemudahan dalam mendapat
informasi seperti demikian. Bea Cukai mengolah
berita ini agar pemahaman yang dimiliki Bea
Cukai dan masyarakat dapat sesuai.

Untuk tiap-tiap orang yang memiliki kepentingan, diperlukan
kesabaran dan pengolahan informasi yang mendalam untuk
masalah ini. Walaupun mengetahui rincian dan detail yang
tidak diketahui orang lain, seharusnya pemberitaan ini dapat
ditekan sedemikian rupa sehingga hanya akan keluar dari
satu pintu sumber valid yang menjelaskan secara mendetail
agar pemahaman semua orang menjadi sama. Diadakannya
rapat internal secara langsung dan press conference juga
diperlukan agar mencounter pemberitaan miring tanpa data
yang terjadi di masyarakat. Semakin lamanya berita negatif
dibiarkan maka akan menjadi sumbu untuk berita negatif
lain muncul. Dalam kasus SNI tersebut dicontohkan pula
dengan adanya masyarakat yang berargumen bahwa bea
cukai sedang mengejar penerimaan untuk mendapatkan
bonus dari kementrian keuangan. Tentu berita negatif
baru itu tidak benar, tapi saat tidak ada klarifikasi resmi
dari instansi, hal tersebut akan berdampak buruk. Berita
negatif yang baru akan semakin menyebar saat tidak ada
pengetahuan atau data akan berita yang sebenarnya.
Kasus kali ini menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai
bea cukai bahwa diperlukan pemahaman akan Frame of
Reference dan Field of Experience tiap orang itu berbeda,
dengan demikian kita tidak dengan asal menyebarkan berita
tanpa acuan. Komunikasi antar atasan dan bawahan yang
baik juga harus dibangun agar tidak ada lagi yang merasa
paling tahu akan suatu masalah dan justru membuat
berita negatif semakin menyebar. Sebuah kasus yang
mengajarkan bagaimana opini berkembang menjadi hal
yang menyereamkan untuk sebuah instansi, bagaimana kita
bertindak melawannya dan bagaimana mengatasi berita
negatif darinya. Yang dalam perkembangannya, dengan
diterpa berita negatif maka seharusnya kita dapat terus
berkembang dan belajar dari kesalahan sebelumnya.
Menjadi Aparatur Sipil Negara sudah seharusnya kita juga
harus memahami masyarakat karena kita dituntut untuk
melayani masyarakat, tapi tidak sampai kita direndahkan
di hadapan masyarakat. Akankah kasus tersebut menjadi
kasus terakhir untuk kita belajar, atau malah menjadi
pembelajaran pertama bagi kita untuk terus menyampaikan
informasi dalam komunikasi. We Can’t Not Communicate.
Kita tidak bisa menghentikan orang saat berkomunikasi, tapi
setidaknya, kita bisa menyaring dan menyebarkan informasi
secara tepat sesuai keinginan kita. (Shofa Aufar R)
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Have you ever wondered how
dodol, a toffee like sugar palm
based confection is made?
Here are some pictures
I took several months ago in
the kitchen of one of dodol
supplier in Jakarta.
It was really hot and smoky,
however the workers
seemed to get used to with
the circumstances. In order
to make dodol, they had
to constantly stir up the
ingredients for hours to
make it chewy and prevent it
from crusting.
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Rezky Ramadhani
Subdirektorat Komunikasi Dan Publikasi DJBC
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(Andhika Prastyadi)

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2011, BIG memiliki tugas pokok dan fungsi terkait Jaring
Kontrol Vertikal Nasional (JKVN). JKVN tersebut salah satunya diwujudkan dari hasil
data pasang surut laut. Data pasang surut tersebut didapatkan dari hasil pengamatan
pasang surut laut di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan pelbagai
peralatan yang dalam bentuk fisiknya berada di dalam bangunan Stasiun Pasang
Surut. Terkait pengelolaan Stasiun Pasang Surut tersebut, pada beberapa stasiun,
BIG memiliki kerjasama dengan akademisi/universitas dari luar negeri : University of
Hawaii Sea Level Center (UHSLC), USA. Berdasarkan kerja sama tersebut, pihak UHSLC
memiliki kewajiban, salah satunya ialah dengan menyediakan peralatan dan spare
part yang digunakan di Stasiun Pasang Surut.
1.

2.

Oleh karena itu, dengan ini kami bermaksud untuk menanyakan beberapa
hal : Pihak UHSLC berniat untuk mengirimkan peralatan dan spare part
melalui jasa pengiriman antar negara (misal : FedEx), bagaimanakah proses
yang harus kami tempuh baik sebelum ataupun sesudah barang tersebut
dikirim dari Hawaii?
Apakah kami dapat mengajukan permohonan bebas pajak terkait peralatan
dan spare part yang akan dikirim tersebut? Bagaimanakah prosesnya?

JAWABAN
1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan
Impor Barang Kiriman, dengan ketentuan antara lain:
a. Pembebasan Bea Masuk untuk impor melalui barang kiriman (barang
dikirim menggunakan penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan)
hanya diberikan untuk barang impor dengan nilai FOB (free on Board) paling
banyak USD100 untuk setiap penerima barang per kiriman;
b. Apabila terdapat permintaan dokumen dari Pejabat Bea dan Cukai, saudara
harus menyerahkan dokumen terkait dengan importasi barang tersebut;
c. Apabila hasil penelitan Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean
melebihi FOB (free on Board) paling banyak USD100, maka Bea Masuk
dipungut untuk seluruh nilai barang kiriman tersebut;
2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 143/KMK.05/1997 yang telah diubah
dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.04/2007
tentang Pembebasan Bea masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ketentuan anta rain:
a. Pembebasan Bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini
hanya diberikan kepada lembaga atau badan yang tertera pada lampiran
keputusan tersebut;
b. Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk badan atau lembaga
harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan
melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
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“Peluncuran perizinan
online merupakan
inovasi yang sangat baik.
Saya ingin proses perizinan
kepabeanan semuanya
serba singkat.”
Jokowi, Presiden RI
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