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ada Majalah WBC Edisi ke-2 di tahun 2017 ini, redaksi akan mengulas tentang peluncuran fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). Di akhir Januari
2017, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah meresmikan fasilitas
tersebut. Peluncuran yang dilakukan di Desa Tumang, Boyolali dihadiri secara
meriah oleh beberapa Menteri yang turut mendampingi presiden. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor IKM di
Indonesia. Laporan selengkapnya bisa anda baca di rubrik utama.
Tim Redaksi juga melakukan wawancara terhadap Direktur Fasilitas
Kepabeanan, Robi Toni, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas fasilitas
KITE IKM dan bagaimana pelaksanaannya. Respon positif dirasakan oleh para
pelaku usaha. Banyak pelaku usaha mencari informasi terkait fasilitas ini. Di
hari pertama peluncurannya saja, sudah terdapat 22 IKM dari berbagai bidang
industri yang menggunakan fasilitas ini.
Impor barang kiriman masih menjadi topik yang cukup hangat jadi perbincangan oleh masyarakat. Beberapa waktu yang lalu telah diundangkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan
Impor Barang Kiriman. Peraturan yang akan berlaku 60 hari sejak tanggal 29
November 2016 tersebut menggantikan peraturan sebelumnya yang meng
atur impor barang kiriman, yaitu Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 188/PMK. 04/2010 tentang Impor Barang yang
Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan
Barang Kiriman Untuk semakin memberikan pengetahuan terkait aturan
impor barang kiriman, redaksi mengulas terkait aturan impor barang kiriman di rubrik Feature.
Di rubrik hobi dan komunitas tim redaksi mengulas Mix Martial Arts
Customs. MMA Customs berdiri pada 27 November 2012 dengan nama
Universal Customs MMA yang kemudian sering disebut Customs MMA.
Adapun kegiatan utama dari Customs MMA (CM) adalah berlatih bela diri
berupa brazillian jujitsu, MMA, dan muay thai. Selain, mengulas hobi dan
komunitas, tim redaksi juga mengulas kantor yang baru saja menjadi peringkat II pada Lomba Kantor Percontohan Terbaik di Lingkungan Kementerian
Keuangan, selengkapnya tentang KPPBC Tipe Pratama Purwokerto dapat
anda baca di rubrik profil Kantor.
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
Selamat membaca!
Pimpinan Redaksi
Deni Surjantoro
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F EVENT - WBC - FEBRUARI 2017
TUMPAS NARKOTIKA DI PERBATASAN KALIMANTAN, BEA CUKAI DAN BNN
AMANKAN 20 KG SABU
Jakarta, 8 Februari 2017 – Sebagai pelaksanaan nawacita pemerintah
an Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran, Bea Cukai
berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dan pengawasan di perbatasan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagai penjaga perbatasan,
Bea Cukai kerap mengalami tantangan seperti penyelundupan narkotika.
Mengatasi hal ini, Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat bekerja sama de
ngan Bea Cukai Entikong, BNN Pusat, dan BNN Provinsi Kalimantan Barat
menggelar operasi interdiksi pengawasan pemasukan Narkotika, Psikotropika
Prekursor (NPP) ilegal, Sabtu (04/02) di kawasan perbatasan Jagoi Babang,
Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), dan berhasil mengungkap penyelundupan 20 kg Methamphetamine (sabu). Kasus ini melanggar
pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Penangkapan ini
menambah panjang daftar penindakan narkotika dan psikotropika di seluruh Indonesia, dimana sepanjang tahun 2014
hingga 2017 Bea Cukai telah menindak 673 kasus dengan barang bukti yang diamankan sebesar 2.155,93 kilogram.
TERAPKAN BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA TAHUN 2017, BEA CUKAI
BERIKAN SOSIALISASI PADA PENGGUNA JASA
Jakarta (02/02) – Dalam rangka memberikan pengetahuan kepada para
pengguna jasa tentang perubahan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)
tahun 2017, Bea Cukai adakan sosialisasi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
tahun 2017. Dalam acara yang diadakan pada Kamis (02/02) dan dihadiri
lebih dari 600 pengguna jasa ini dijelaskan beberapa perubahan mendasar
dari BTKI tahun 2012.
Direktur Teknis Kepabeanan, Oza Olavia menjelaskan bahwa BTKI 2017
disusun berdasarkan perubahan harmonized system (HS) dan ASEAN
Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) yang diperbarui secara rutin setiap
lima tahun sekali.
Selain perubahan struktur klasifikasi dari sepuluh digit menjadi delapan digit, perubahan lain yang ada dalam BTKI
2017 antara lain jumlah sub pos WCO dari 5.205 menjadi 5.387, dan jumlah pos tarif BTKI dari 10.025 menjadi 10.826.
Sosialisasi ini dilaksanakan di 3 kota besar yaitu Medan, Jakarta dan Surabaya.Sosialisasi perubahan BTKI 2017
ini mendapatkan respon positif dari para pengguna jasa. Terbukti sosialisasi yang dilaksanakan di Jakarta dihadiri
lebih dari 800 peserta.
Bea Cukai Sosialisasikan Desain Pita Cukai Tahun 2017
Jakarta (16/02) – Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai menyelenggarakan Sosialisasi dan Identifikasi Pita Cukai Tahun 2017. Acara yang diadakan
di Kantor Pusat Bea Cukai ini dihadiri oleh perwakilan pejabat dan pegawai
dari Kantor-Kantor Wilayah dan Pelayanan Bea Cukai di daerah. Para pegawai yang hadir pada acara ini nantinya akan memberikan pelatihan kepada
pegawai yang bertugas di lapangan.
Dalam sambutannya, Direktur Cukai yang diwakili oleh Kepala
Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai, Gunawan Tri Wibowo,
mengungkapkan bahwa acara ini ditujukan untuk melatih pegawai dalam
mengidentifikasi pita cukai tahun 2017.
Dalam acara ini, PERURI selaku tim konsorsium pencetakan pita cukai
memberikan pelatihan identifikasi kepada para pejabat dan pegawai di acara
tersebut. Dalam pelatihan tersebut para peserta diminta untuk mengidentifikasi pita cukai tahun 2017 dan membedakan antara yang asli dan palsu. Ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketelitian para pegawai dalam
mengidentifikasi pita cukai agar dapat menghindari upaya-upaya pemalsuan yang merugikan negara.
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Bea Cukai Bekasi Memusnahkan Seribu Botol Minuman Alkohol
dan Sejuta Batang Rokok
Bekasi, 16 Februari 2017, bertempat di Kantor Bea Cukai Bekasi,
diadakan pemusnahan barang hasil penindakan beberapa waktu lalu.
Kegiatan pemusnahan ini merupakan bentuk sinergi dari para penegak
hukum di wilayah Bekasi antara Bea Cukai, Kejaksaan, dan Kepolisian.
Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi , Iskandar Tarigan menjelaskan bahwa barang penindakan tersebut merupakan pelimpahan atas penindakan
Kanwil Bea Cukai Jakarta berupa minuman yang diproduksi tanpa ijin. Dan
karena lokasinya berada di Kabupaten Bekasi maka dilakukan penyidikan
oleh Bea Cukai Bekasi.
Disaksikan juga oleh Kabid P2 Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, barangbarang yang dimusnahkan terdiri dari minuman mengandung etil alkohol
1.911 botol atau 2.184 liter, hasil tembakau sebanyak 1.557.020 batang dan cairan kimia dengan jumlah 11 karton.
Diharapkan ke depannya sinergi yang dilakukan ini akan lebih kuat dan lebih bisa memberikan pengayoman
kepada pengusaha yang memiliki ijin legal dengan memberantas barang-barang kena cukai yang ilegal.

SISIR PENUMPANG FAST BOAT, BEA CUKAI JAMBI SITA SABU
DAN AIRSOFT GUN
KUALA TUNGKAL – Menyadari bahwa angka penyelundupan narkotika
melalui jalur laut kian tinggi per tahunnya, karena banyaknya “pelabuhan
tikus” yang memudahkan para sindikat jaringan narkotika untuk mendistribusikan barang haram tersebut, Bea Cukai Jambi semakin gencar melakukan pengawasan, termasuk berkoordinasi dengan Kepolisian KP3
(Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan) Kuala Tungkal.
Kepala Kantor Bea Cukai Jambi, Priyono Triatmojo mengungkapkan
kronologi penegahan sabu yang terjadi pada Senin (27/02). “Kami telah
berkomitmen untuk menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat
Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, khususnya narkotika. Bekerja sama dengan KP3 Kuala Tungkal, kami melakukan pemeriksaan rutin terhadap 8 orang penumpang Fast Boat Marina Srikandi 7 yang
datang dari Batam. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan salah seorang penumpang, petugas mendapatkan tas ransel berisi 8 bungkus bubuk kristal berwarna putih yang diduga sebagai sabu, seberat 8 kg,” jelasnya.
Tak berhenti di sana, Priyono menambahkan, petugas juga melakukan pemeriksaan badan dan menemukan
1 pucuk senjata airsoft gun. Sebagai tindak lanjut kasus, tersangka berinisial DPW saat ini diamankan di Polres
Tanjabbar.
Rapat Permintaan Masukan Program Penguatan Reformasi
Kepabeanan dan Cukai
Jakarta (24/2) – Bertempat di Aula Entikong Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai berlangsung Rapat Penguatan Reformasi
Kepabeanan dan Cukai. Rapat yang dimulai pukul 14.00 dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi. Rapat dibuka
dengan pemaparan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai berupa Program
Penguatan Reformasi.
Tujuan diadakannya rapat ini adalah permintaan masukan program
penguatan reformasi kepabeanan dan cukai dari segenap Tim Advisor
dan Tim Observer demi mematangkan konsep Reformasi Kepabeanan
dan Cukai. Dalam rapat ini dihadiri oleh Sofjan Wanandi, Thomas Sugijata,
dan Yustinus Prastowo selaku Tim Advisor, segenap pimpinan stakeholder
selaku Tim Observer dan juga segenap Pimpinan pada Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.
Rapat berlangsung dengan menarik dengan banyaknya masukan dari segenap Tim Advisor maupun Tim Observer,
yang kemudian seluruh masukan yang ada dirangkum untuk ditindaklanjuti dalam Proses Penguatan Reformasi
Kepabeanan dan Cukai untuk Bea Cukai makin baik.
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SATRIA Purwokerto

D

engan kerja keras dari
segenap unsur Kantor
Bea Cukai Purwokerto,
pada penilaian kantor
Percontohan Terbaik di Lingkungan
Kementerian Keuangan Tahun 2016
lalu, Kantor Bea Cukai Purwokerto
mendapatkan peringkat II.
Sebagai Kepala Kantor,
Mochammad Sahid, tentu merasa
senang dan bangga. Ia tidak me
nyangka bahwa kantor kecil yang
berada di selatan Pulau Jawa ini
bisa mendapatkan penghargaan.
Sahid bercerita, saat kedatangan
tim penilai, ada salah seorang anggota tim yang menceletuk “Loh katanya Purwokerto jelek, kotor, mana?
Ini baik dan rapi kok”. “Berarti kan,
dulunya mungkin ada pikiran seperti itu, dan dalam waktu singkat
Alhamdulillah kami bisa merubah
mindset itu,” ungkap Sahid.
Tapi dengan hal itu bukan berarti
membuatnya langsung berpuas
diri, “Saya juga tidak ingin langsung
berpuas hati dengan apa yang telah
diraih saat ini, justru hal tersebut
menjadi tantangan bagi saya untuk
mampu mempertahankan dan menjadikan Bea Cukai Purwokerto menjadi lebih baik lagi di semua bidang
nya,” ujarnya.
Sahid bercerita akan sejarah
panjang Bea Cukai Purwokerto, yang
bermula dari sebuah kantor cabang
dan sebagai pos bantu, kemudian
berdiri sendiri dengan tipe pratama,
hingga di tahun ini akan menjadi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya
Pabean C. Menurutnya, walaupun
kantor ini merupakan kantor kecil
dan tidak terletak di kota besar, juga
dengan jumlah total pegawai yang
hanya 20 orang, kantor ini harus
tetap dapat memberikan pelayanan
yang terbaik untuk para pengguna
jasa.
“Tentunya mendapat anugrah dan
predikat sebagai Kantor Pelayanan
Percontohan Terbaik membuat motivasi kami menjadi lebih besar lagi
untuk terus menjadi yang terbaik

hingga mencapai ke
s empurnaan
sebagai kantor pelayanan,” jelasnya.
Ketika terpilih untuk mewakili
Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa
Tengah dan DIY pada penilaian kantor
Percontohan Terbaik di Lingkungan
Kementerian Keuangan Tahun 2016,
proses persiapan merupakan proses
yang paling menentukan. Di tahap
awal, Sahid melakukan pembahasan
dengan mengumpulkan seluruh jajaran dari unsur pegawai, pramubakti,
PKD, dan cleaning service untuk ber
diskusi dan membahas hal-hal apa
yang perlu diperbaiki atau yang
perlu ditingkatkan. Tahap persiapan
ini dibagi menjadi dua macam, yaitu
persiapan dari sisi hardware dan
persiapan dari sisi software.
Dari sisi hardware, persiapan dilakukan dengan menginventarisasi
sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh Kantor Bea Cukai Purwokerto,
untuk kemudian diklasifikasikan
menjadi bagian mana yang sudah
bagus dan mana yang perlu dilakukan perbaikan. Selain itu, juga me
lakukan inventarisasi terhadap dokumen-dokumen pendukung seperti
dokumen Rencana Strategis Bea
Cukai Purwokerto Tahun 2015-2019,
Surat Keputusan Kepala Kantor
mengenai Visi, Misi, dan Slogan
Kantor Bea Cukai Purwokerto, dokumen-dokumen terkait dengan
standar layanan dan janji layanan,
serta dokumen pendukung lainnya
yang diperlukan.
Sedangkan, dari sisi software,
diterangkan oleh Sahid, merupakan persiapan yang paling penting.
Seperti yang kita ketahui bersama
bahwa Sumber Daya Manusia me
rupakan salah satu pilar pembentuk
reformasi birokrasi. Seluruh pegawai wajib memiliki kompetensi dan
pengetahuan yang mumpuni agar
dapat melaksanakan tugasnya, baik
di bidang pelayanan maupun pengawasan. Untuk mencapai hal tersebut,
Kantor Bea Cukai Purwokerto rutin
melaksanakan kegiatan Program
Pembinaan Ketrampilan Pegawai
(P2KP) pada tiap bulannya, kegiatan
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training retraining, capacity building,
dan bimbingan mental (bintal).
Dari persiapan tahap awal tersebut, kemudian disimpulkan bahwa
Kantor Bea Cukai Purwokerto perlu
melakukan perbaikan-perbaikan
khususnya untuk sarana dan prasarana di antaranya:
Redesign Layout pada Front
Desk Subseksi Perbendaharaan dan
Pelayanan;
1. Menyediakan beberapa fasilitas yang dapat memberikan

PROFIL KANTOR F
kenyamanan pengguna jasa, di
antaranya ruang laktasi, ruang
konsultasi, dan komputer layanan mandiri.
2. Melakukan perbaikan pada
produk inovasi, yaitu dengan
menambahkan fitur baru pada
aplikasi trucking, sehingga data
nomor plat kendaraan sarana
pengangkut dapat diketahui
melalui aplikasi tersebut. Selain
itu juga mengganti nama aplikasi
trucking menjadi SiPan (Sistem
Pemantauan).
Selain persiapan sarana dan
prasarana, pencapaian target kinerja tiap-tiap pegawai juga memegang
peranan yang sangat penting dalam
memperoleh gelar/predikat sebagai Kantor Pelayanan Percontohan
Terbaik. Pencapaian target kinerja
pegawai dapat diperoleh karena
adanya kompetensi dan pemahaman yang baik tentang peraturan
di bidang kepabeanan dan cukai,
reformasi birokrasi, dan konsep good
governance.
Tidak hanya sekedar memahami,
tapi seluruh pegawai wajib mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagaimana
slogan Kantor Bea Cukai Purwokerto
“SATRIA” yang merupakan singkatan
dari Sinergi, Aspiratif, Transparan,
Responsif, Integritas, dan Akuntabel,
yang menjadi nilai-nilai yang wajib
di pahami dan dilaksanakan oleh
seluruh pegawai Kantor Bea Cukai
Purwokerto
Tak berhenti di sana, stakehold
ers Kantor Bea Cukai Purwokerto
juga memegang peranan penting,
karena feedback/umpan balik berupa kritik/saran/masukan sangat
dibutuhkan dalam rangka perbaikan. “Untuk mendapatkan feedback/
umpan balik dari stakeholders kami
melakukan hal-hal di antaranya aktif
bertanya kepada para stakeholders
melalui kegiatan kunjungan kerja
ke perusahaan pengguna jasa, ke
giatan coffee morning, dan melalui
kuesioner kegiatan Survei Kepuasan
Pengguna Jasa,” tutur Sahid.
Kualitas kinerja tercermin pada
tercapainya target Indikator Kinerja

Utama (IKU), oleh karena itu pada tiap awal
bulan dilaksanakan Dialog Kinerja Organisasi
untuk membahas rencana kerja dan capai
an kinerja. Indikator
Kinerja Utama (IKU)
yang ditetapkan dengan sistem cascade
yang jelas dan juga
ukuran keberhasila n
yang jelas diharapkan
dapat menjadi penggerak kinerja sehingga
kualitas kinerja Kantor
Bea Cukai Purwokerto
dapat terus ditingkatkan, minimal dapat
dipertahankan.
“Dalam rangka
monitoring dan evalua
si mengenai standar
kantor percontohan,
kami mengoptimalkan
fungsi dari Subseksi
Kepatuhan Internal dan
Penyuluhan. Contoh
kegiatan dalam rangka
monitoring dan evaluasi tersebut adalah
dengan mengadakan
lomba antar unit dalam
menerapkan nilai-nilai
Kementerian Keuangan secara
berkesinambungan. Penilaian lomba tersebut dilakukan dengan cara
pengisian kuesioner oleh pegawai. “
Inovasi yang menonjol dan
membedakan Kantor Bea Cukai
Purwokerto dengan kantor lainnya adalah dengan adanya aplikasi
trucking yang merupakan sistem
pemantauan untuk meningkatkan
pengawasan dan pelayanan lalu lintas barang dan atau dokumen pada
Kawasan Berikat. Aplikasi tersebut
memiliki keuntungan di antaranya:
1. Di bidang pelayanan, aplikasi ini
memberikan keuntungan bagi
stakeholders, yaitu sebagai alat
bantu untuk mengetahui apakah
proses keluar masuknya barang
berdasarkan dokumen yang di
ajukan sudah selesai atau belum.
2. Mempermudah pegawai yang
berada pada monitoring room

untuk melakukan analisis data
di Kawasan Berikat, karena dengan adanya aplikasi ini data yang
dimiliki menjadi semakin lengkap, yaitu video CCTV, data dari
IT Inventory, dan laporan aplikasi
trucking.
3. Adanya early warning system, dimana apabila terdapat indikasi
pelanggaran dapat diketahui,
karena proses keluar masuknya
barang dan jenis kendaraan yang
terekam dalam CCTV terdeskripsikan pada aplikasi trucking.
Selain inovasi dalam rangka
menciptakan birokrasi yang bersih
dan melayani, terdapat beberapa hal
yang juga terus dikembangkan yaitu:
1. Menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif
yaitu dengan terus melakukan
pengawasan melekat (waskat)
serta dengan mengoptimalkan
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fungsi unit Kepatuhan Internal
dalam hal ini adalah Subseksi
Kepatuhan Internal dan
Penyuluhan untuk rutin me
lakukan kegiatan Pengawasan
Kepatuhan Pelaksanaan Tugas
(PKPT) dan kegiatan spot check.
2. Mengadakan kegiatan training
dan retraining serta bimbing
an mental (bintal) secara rutin
untuk seluruh pegawai dalam
rangka internalisasi nilai- nilai
Kementerian Keuangan.
3. Melakukan komunikasi secara
rutin kepada stakeholders/pengguna jasa melalui kegiatan pra
survei untuk mendapatkan saran/masukan terkait dengan
kegiatan pelayanan.
4. Pada tahun 2017 ini Bea Cukai
Purwokerto juga memiliki target
sudah mendapatkan Sertifikat
ISO untuk Layanan Dokumen
CK-1.
Untuk menyeimbangkan antara
peran melayani dan meng
awasi
Kantor Bea Cukai Purwokerto memiliki dua strategi yang dilaksanakan
secara beriringan, yaitu:
1. Strategi menjaga indeks kepuasan penguna jasa yang dilakukan
dengan cara:
a. Menyediakan fasilitas yang
nyaman kepada pengguna
jasa;
b. Melakukan pra survei kepuasan pengguna jasa;
c. Meminta masukan kepada
pengguna jasa terkait hal-hal
apa saja yang perlu dilakukan
perbaikan;
d. Memposisikan pengguna jasa
setara atau sebagai mitra
kerja.
2. Strategi menjaga tingkat kepatuhan pengguna jasa yang dilakukan dengan cara :
a. Melakukan sosialisasi mengenai sanksi-sanksi pelanggaran di bidang kepabeanan
dan cukai;
b. Mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui kegiatan
surveillance dan intellijen untuk memastikan fasilitas yang
telah diterima dilaksanakan

sesuai ketentuan.
Dengan
adanya
Anugerah ini tentunya
KPPBC Tipe Pratama
Purwokerto menjadi lebih
dikenal. Anugerah tersebut
juga menjadi motivasi bagi
seluruh pegawai untuk terus memberikan yang terbaik dalam bekerja. Hal ini
tentunya akan berdampak
langsung kepada pengguna jasa dimana mereka
akan mendapatkan pelayanan yang prima dari Bea
Cukai Purwokerto karena
terpenuhinya seluruh janji
layanan.
“Selain itu, kami selalu
menanamkan pemahaman, khususnya kepada
pegawai yang bertugas
di Hanggar Kawasan
Berikat, bahwa mereka
yang bertugas di lapang
an bukan hanya berperan sebagai pelaksana
Subseksi Perbendaharaan
dan Pelayanan tetapi juga
kepanjangan tangan dari
Subseksi Penindakan dan
Penyidikan serta Subseksi
Kepatuhan Internal dan
Penyuluhan,” ungkapnya.
Setelah mendapatkan predikat
salah satu kantor percontohan terbaik, pastinya Sahid dan jajarannya ingin terus berbenah, berbenah,
dan berbenah yang pada akhirnya
bisa memberikan layanan prima
terhadap market forces. Jadi, penganugerahan ini sangat berarti bagi
Bea Cukai Purwokerto.
“Penganugerahan ini merupakan
wujud dari semangat, kerja sama,
kerja keras, kesolidan, dan kreatifitas seluruh jajaran Bea Cukai
Purwokerto. Namun, seperti yang
saya katakan tadi, bahwa hal ini
akan menjadi tolak ukur bagi kami,
untuk mampu menjadikan Bea Cukai
Purwoketo menjadi jauh lebih baik
dan lebih prima dalam melayani
masyarakat. Kalau bisa bukan hanya
predikat sebagai kantor percontohan
terbaik saja, tetapi sebagai kantor
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terbaik di setiap bidang tugasnya.
Ke depan, kami menargetkan agar
Layanan Dokumen CK-1 bisa mendapatkan sertifikat ISO,” pungkasnya.
(DesiAPrawita)

PERATURAN F

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 197/PMK.04/2016

D

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan
di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

alam rangka menyempurnakan dan menggabungkan (simpifikasi) ketentuan mengenai Penyelenggaraan
Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Pembukuan di Bidang Cukai yang saat ini diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.04/2007 tentang Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2008 tentang Penyelenggaraan Pembukuan di
Bidang Cukai, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 197/PMK.04/2016
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembukuan, antara lain:
1. Latar belakang diterbitkannya PMK tersebut, antara lain :
a. melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tentang visi, misi dan
fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah melakukan kegiatan pengawasan impor, ekspor dam
kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui sistem manajemen resiko
yang handal, intelejen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan
cukai yang tepat;
b. kegiatan audit kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien sangat ditentukan oleh andalnya suatu laporan
keuangan, buku, catatan dan dokumen yang dirangkaikan dengan kegiatan pembukuan; dan
c. dalam rangka penyempurnaan dan simplifikasi terhadap PMK Nomor 138/PMK.04/2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan PMK Nomor 109/PMK.04/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai.
2. Tujuan Penyusunan PMK Tentang Pembukuan, yaitu:
a. menindaklanjuti penguatan tugas dan fungsi Audit kepabeanan dan cukai;
b. menyempurnakan aturan dengan memasukan hal-hal yang belum diatur dalam PMK sebelumnya; dan
c. penyempurnaan dan standardisasi pedoman penyelenggaraan pembukuan di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Hal-hal pokok yang diatur dalam PMK tersebut, antara lain :
a. menyempurnakan dan menggabungkan (simplifikasi) terhadap PMK Nomor 138/PMK.04/2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan dan PMK Nomor 109/PMK.04/2008 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai;
b. menambahkan aspek pengendalian internal sebagai dasar penyusunan pembukuan dengan tujuan agar
Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan;
c. menambahkan definisi sediaan barang dan kewajiban atas pengikhtisaran sediaan barang dalam pembukuan
perusahaan; dan
d. dalam PMK ini standar pelaporan yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang pada
PMK sebelumnya menggunakan Pedoman Akuntansi Berlaku Umum (PABU).
Nb : Peraturan dapat dilihat di peraturan.beacukai.go.id
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INI KOMITMEN BEA CUKAI DALAM AEO

D

alam rangka memudahkan
dunia usaha, pemerintah
melalui Bea Cukai telah
memberikan sertifikasi Authorized
Economic Operator (AEO) dan penetapan Mitra Utama (MITA) Kepabeanan
yang merupakan kemudahan atau
sim
plikasi prosedur kepabeanan
melalui program partnership kepada para pelaku usaha yang memiliki kualitas baik. Pertengahan
Februari lalu, tepatnya 21 Februari
2017, bertempat di Auditorium

Merauke Kantor Pusat Bea Cukai,
Wakil Menteri Keuangan Republik
Indonesia, Mardiasmo, mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan
melalui Bea Cukai berkomitmen untuk memperluas manfaat dari program AEO dan MITA Kepabeanan.
Lebih lanjut, Mardiasmo menjelaskan bahwa tak hanya mene
rima manfaat kemudahan dari Bea
Cukai, para pelaku usaha yang telah
bersertifikasi AEO dan tergabung
dalam MITA Kepabeanan nyatanya
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juga memberikan kontribusi signifikan di bidang kepabeanan dan
penerimaan negara. Dari segi upaya
percepatan dwelling time, perusahaan AEO dan MITA Kepabeanan
berkontribusi terhadap penurunan
30% dari waktu rata-rata dwelling time normal yaitu dari 3,4 hari
menjadi 2,38 hari. Dari segi jumlah importasi, perusahaan AEO dan
MITA berkontribusi sekitar 26,84%
atau sekitar 265 ribu kontainer
sepanjang tahun 2016. Perusahaan

KEBIJAKAN F

AEO dan MITA Kepabeanan juga
berkontribusi dalam efisiensi biaya penimbunan hingga mencapai
34% jika dibandingkan perusahaan
Jalur Hijau, hal ini dimungkinkan karena waktu penumpukan yang lebih
rendah dan proses pengeluaran
barang perusahaan AEO dan MITA
Kepabeanan lebih cepat. Tak hanya
itu, kontribusinya terhadap penerimaan negara mencapai 29,30% dari
total penerimaan negara berupa
bea masuk dan Pajak Dalam Rangka
Impor pada tahun 2016 yang masuk
melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Ke
depannya, fasilitas ini diharapkan

akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan nasio
nal karena murahnya biaya logistik.
Reputasi sebagai Indonesia Trusted
Partner juga diharapkan menunjang
daya saing produk ekspor Indonesia
di dunia internasional.
Ditegaskan Mardiasmo bahwa
program AEO bukan hanya milik
satu instansi pemerintah, namun
diharapkan akan ada sinergi yang
muncul dengan instansi pemerintah
lain yang terkait dengan kegiatan
ekspor, impor, dan rantai pasokan
logistik barang. “Dengan terwujud
nya sinergi antar instansi pemerintah dan partnership dengan pengguna usaha melalui program AEO,
serta terbentuknya single risk ma
nagement antara Bea Cukai dengan
instansi pemerintah lainnya, tentu
akan memiliki kontribusi positif bagi
pertumbuhan ekonomi dan menjadi
leverage bagi kemajuan bangsa dan
negara,” ujarnya.
Program AEO ini diinisiasi oleh
World Customs Organization (WCO)
dengan menerbitkan aplikasi SAFE
Framework of Standards (SAFE
FoS) pada Juni 2005. SAFE FoS me
rupakan standardisasi keamanan
dan fasilitasi terhadap mata rantai
pasokan perdagangan internasional
untuk meningkatkan kepastian dan
kemudahan pemantauan arus barang yang dapat diprediksi.
Secara sederhana, AEO adalah operator ekonomi yang terlibat
dalam pergerakan barang dalam
rantai pasokan yang diakui secara
internasional karena telah meme
nuhi standar WCO SAFE FoS. Ada
160 negara yang sudah meratifikasi
program AEO termasuk Indonesia.
Indonesia sendiri memulai program
AEO piloting project tahun 2015 yang
diikuti oleh 5 perusahaan.
Dalam kesempatan yang sama,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Heru Pambudi mengungkapkan
bahwa AEO merupakan salah satu
sertifikasi yang dikeluarkan oleh
Bea Cukai. Tujuannya selain untuk mengamankan rantai pasokan
logistik dalam perdagangan internasional, juga untuk memberikan kepastian, keamanan, dan dan

ke
nyamanan para pelaku usaha
dalam menjalankan usahanya.
Perusahaan yang bisa mendapatkan sertifikasi AEO adalah
perusahaan-perusahaan yang
terkait dengan rantai pasokan.
“Perusahaan-perusahaan yang
berhak mendapatkan sertifikat
AEO bukan hanya eksportir dan importir saja, namun perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan
supply chain, seperti Perusahaan
Pengurusan Jasa Kepabeanan,
pengusaha Tempat Penimbunan
Sementara, pengu saha Tempat
Penimbunan Berikat, pengangkut,
dan lainnya,” terangnya.
Perusahaan yang mengikuti program yang sudah berjalan beberapa
waktu ini terus meningkat. Di tahun
2015 terdapat 5 perusahaan pe
nerima sertifikat AEO, di tahun 2016
terdapat 40 perusahaan, dan hingga
Februari 2017 sudah mencapai 44
perusahaan dengan 46 sertifikasi.
Bea Cukai juga telah menetapkan
264 perusahaan MITA Kepabeanan
hingga awal tahun 2017.
Testimoni Perusahaan AEO
Manfaat dari mengikuti program
AEO sudah dirasakan tergambar dari
testimoni beberapa perusahaan
berikut.
1. PT Lautan Luas Tbk (LTLS) sebagai perusahaan distribusi yang
bergerak dibidang impor ekspor
kimia dasar dan khusus, per
spektif LTLS menjadi lebih terbuka terhadap pentingnya jaminan
keamanan bagi setiap pengiriman barang yang melibatkan
rantai pasok dalam perdagangan internasional setelah memperoleh AEO. Manfaat yang juga
diperoleh LTLS, adalah adanya
pelayanan khusus yang didapatkan dimana penanganan yang
cepat dan tepat oleh segenap
tim di AEO Center, Tim Indonesia
National Single Window (INSW)
serta Tim Informasi Kepabeanan
dan Cukai (IKC) Bea Cukai yang
tanpa kenal waktu untuk turut
memonitoring serta memperbaiki agar bisa segera mendapatkan respon persetujuan impor/
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ekspor dari Bea Cukai, saat timbul gangguan pada portal INSW
di mana data impor dan ekspor
tidak sampai ke sistem Customs
Excise Information System and
Automation (CEISA) yang hingga
kini gangguannya masih on-off.
2. PT Megasetia Agung Kimia.
Secara keseluruhan sertifikasi
AEO membawa angin segar
dalam aspek safety dan security
di dalam salah satu kegiatan utama yaitu supply chain. Kesadaran
akan nilai-nilai safety dan se
curity terinternalisasi dengan
baik, dan dapat dirasakan secara
signifikan, baik oleh tim internal
maupun eksternal.
Beberapa perusahaan lainnya
juga memberikan testimoni positif
seperti PT Eratex Djaja Tbk., PT
Sriboga Flour Mill, dan PT Bentoel
Interasional Investama yang me
nyatakan bahwa setelah mendapatkan sertifikasi AEO, perusahaannya
menjadi lebih percaya diri dalam
persaingan global karena mendapatkan jaminan keamanan, fasilitasi,
dan kecepatan terhadap mata rantai
pasokan sesuai dengan standar perdagangan internasional.

12 | Warta Bea Cukai - Volume 49, Nomor 2, Februari 2017

KEBIJAKAN F

Ini Syarat Baru untuk Bisa
Mengekspor Minerba
Maraknya pemberi
taan tentang perselisi
han antara pemerintah
Indonesia dengan PT
Freeport sebenarnya
puncak ketegasan
pemerintah terhadap
perusahan tambah
emas terbesar di dunia.
Ketegasan pemerintah
yang menginginkan
sumber daya alam
Indonesia untuk dapat
dikelola dengan baik
oleh bangsa Indonesia
sendiri, menjunjung
cita-cita mulia untuk
meningkatkan nilai
tambah mineral dalam
negeri, dan yang tak
kalah pentingnya ada
lah mensejahterakan
masyarakat Indonesia
khususnya penduduk
di Provinsi Papua seba
gai daerah penghasil
tambah
emas
terbe
sar.

S

ebenarnya, banyak perusahaan tambang lain yang
sangat patuh dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh
pemerintah Indonesia, dan dari masing-masing perusahaan tambang
ini negara bisa mendapatkan pajak
bea keluar yang cukup tinggi. Tidak
hanya itu, investasi yang diharapkan
oleh pemerintah pun dapat terwujud
hingga akhirnya nilai mineral olahan
Indonesia memiliki nilai tambah
yang cukup besar.
Ketegasan pemerintah terhadap
perusahaan pengelolan mineral
ini diawali dengan dikeluarkanya
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah
nomor 32 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pada kebijakan pemerintah ini disebutkan
kalau perusahaan pemegang Ijin
Usaha Pertambangan (IUP) operasi
produksi, Ijin usaha Pertambangan
Khusus (IUPK) operasi produksi,
kontrak karya, dan karya perjanjian
perusahaan pertambangan perlu
mengatur kembali ketentuan me
ngenai divestasi saham.
Sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam pasal 97 pada PP
tersebut, yaitu pemegang IUP dan
IUPK dalam rangka penanaman
modal asing, setelah lima tahun
sejak produksi wajib melakukan
divestasi saham secara bertahap,
sehingga pada tahun kesepuluh
sahamnya paling sedikit 51 per
sen dimiliki pemerintah Indonesia.
Dengan perincian, tahun keenam
20 persen, tahun ketujuh 30 persen,
tahun kedelapan 37 persen, tahun
kesembilan 44 persen, dan tahun
kesepuluh 51 persen.
Untuk mendukung PP No.1
tahun 2017 ini, pemerintah melalui Kementerian Energi Dan
Sumber Daya Mineral (ESDM),

mengeluarkan kebijakan Peraturan
Menteri EDSM Nomor 05 tahun 2017
tentang peningkatan nilai tambah
mineral melalui kegiatan pengolah
an dan pemurnian mineral dalam
negeri, dan Peraturan Menteri ESDM
Nomor 6 tahun 2017 tentang tata
cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan
mineral keluar negeri hasil pengolahan dan pemurnian.
Adapun persyaratan tentang
barang mineral yang dapat dilakukan ekspor, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga
telah mengeluarkan kebijakan
Peraturan Menteri Perdagangan nomor 01 tahun 2017 tentang ketentuan produk ekspor pertambangan
hasil pengolahan dan pemurnian,
yang menjelaskan kalau ekspor hasil
pertambangan dari hasil pengolahan
dan/atau pemurnian dibatasi dengan
batasan minimum yang ditetapkan
oleh Menteri ESDM.
Dari kebijakan yang cukup tegas
yang telah dikeluarkan oleh peme
rintah, pada level pelaksanaannya
di lapangan pemerintah pun melalui Kementerian Keuangan telah
mengeluarkan kebijakan melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
13/PMK.010/2017 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan
bea keluar dan tarif bea keluar, yang
mana kebijakan ini akan dijalankan
oleh Bea Cukai.
Menurut Kepala Sub Direktorat
E ks p o r,
D i re k t o ra t
Te k n i s
Kepabeanan, Mira Puspita Dewi,
untuk mendukung PMK nomor 13
tahun 2017, Kementerian Keuangan
juga telah mengeluarkan Keputusan
Menteri Keuangan nomor 280 tahun
2017 tentang daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor.
“Di dalam PMK nomor 13 terdapat
beberapa penambahan untuk jenis
mineral yang dapat di ekspor dan
dikenakan bea keluar, yaitu kayu

Mira Puspita Dewi. Pembangunan smelter secara fisik menjadi syarat mutlak untuk melakukan ekspor.
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Sosialisasi. Direktorat Teknis Kepabeanan mensosialisasikan kebijakan baru yang berkaitan dengan pengitungan bea keluar dan
syarat ekspor mineral olahan kepada pegawai bea cukai.

Nikel dan Bauksit. Kini ada tambahan untuk mineral olah
an yang dapat diekspor, yaitu nikel dan bauksit.

BPIB. Pemeriksaan fisik untuk komoditas mineral harus dilakukan di laboratorium bea cukai.
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dan kulit, biji kakao,
kepala sawit, CPO
dan produk turunannya, produk
hasil pengolahan
mineral logam, dan
ditambah produk
mineral logam dengan kriteria tertentu,” ujar Mira.
Lebih lanjut dijelaskanya, untuk
ijin ekspor mineral
kini ada tambahan
kebijakan yang ke
seluruhanya diatur
dalam PMK nomor
13 tahun 2017,
dalam penjelasannya dijabarkan, perusahaan tambang
dapat mengekspor
mineral hasil olahan jika telah membangun smelter
dan pembangunan
smelter ini menentukan juga besaran
nilai bea keluar
yang akan dikenakan pada produk
tersebut.
“Jika perusahaan ingin ekspor
maka ada syarat
yang harus dipenuhi dan ini menja di
per ha t ia n
petugas bea cukai
saat ada pengajuan
PEB untuk barang
mineral. Syarat itu
antara lain, untuk
ekspor harus ada
Surat Persetujuan
Ekspor
(SPE)
dari Kementerian
Perdagangan
atas rekomendasi
Kementerian ESDM
dan ada surat
Laporan Surveyor
(LS),” ungkap Mira.
Selain itu, lanjut Mira, untuk
menentukan bea
keluar yang akan

dikenakan pada produk tersebut, ditentukan juga dengan smelter yang
dibangun oleh pengusaha tambang.
Jika sebelum ada kebijakan ini persyaratan pembangunan smelter ha
nya dilihat berdasarkan serapan anggaran, kini tidak lagi. Pembangunan
smelter benar-benar dilihat dari fisik
bangunan dan serapan biayanya.
Untuk pembangunan smelternya 0
sampai dengan 30 persen, maka bea
keluar yang dikenakan 7,5 persen.
Jika pembangunan smelternya 30
sampai dengan 50 persen, bea keluar yang dikenakannya 5 persen.
Sedangkan untuk pembangunan
smelternya 50 sampai dengan 75
persen, maka bea keluarnya dikenakan 2,5 persen. Jika pembang
unan smelternya di atas atau lebih
dari 75 persen, maka bea keluar
yang dikenakannya 0 persen. Lalu
bagaimana Bea Cukai dapat menge
tahui kalau perusahaan itu membangun smelter dan presentasenya.
Di dalam SPE ujar Mira, dijelaskan kalau perusahaan tambang akan
mengekspor mineral olahan dan
telah memiliki smelter sekian persen. Selain itu, Kementerian ESDM
juga telah menunjuk surveyor independen untuk melihat prosentase
pembangunanya, mereka yang akan
menilai dan hasil penilaiannya akan
diserahkan dalam bentuk Laporan
Surveyor (LS).
“Jadi, ketika ada barang mineral
hasil olahan yang akan diekspor, ada
hal-hal yang harus diperhatian de
ngan benar oleh petugas bea cukai,
yaitu SPE untuk lartas, kalau barang
yang ada di PEB itu barang yang dilarang berdasarkan Permendag 01
tahun 2017, yang sebelumnya adalah
Permendag 119 tahun 2015. Kalau
barang itu dilarang, maka dia tidak
boleh ekspor, jika barang itu dibatasi
maka harus dilihat dibatasinya pakai
apa, apakah LS atau harus ada SPEnya. Kesemuanya itu dapat dilihat
dari lampirannya dan dari situ juga
bisa dilihat prosesntase pembangunan smelternya untuk dihitung bea
keluarnya sebelum dilakukan ekspor,” tutur Mira.
Satu hal yang juga harus diperhatikan, ujar Mira, untuk menghitung
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besaran bea keluar yang dikenakan
pada komoditas yang eksportasinya
dikenakan bea keluar (kayu dan kulit,
biji kakao, produk hasil pengolahan
mineral logam, dan mineral logam
dengan kriteria tertentu), penghitunganya berdasarkan presentase
(Advalorum) dimana bea keluar =
tarif bea keluar x harga ekspor x
jumlah satuan barang x nilai tukar
mata uang asing.
Sementara itu terkait dengan
smelter, Mira menjabarkan kalau
sebelum ada kebijakan yang baru
pembangunan smelter hanya dibatasi tiga tahap saja. Selain itu,
yang menjadi acuan juga bukan fisik
bangunan melainkan serapan biaya.
Dengan kebijakan ini, maka untuk
penentuan bea keluarnya pun hanya
dibagi menjadi tiga kelompk saja.
Yaitu, jika tahapan serapan biaya
antara 0 sampai 7,5 persen untuk
pembangunan fisik maka bea keluar yang dikena 7,5%. Jika pemba
ngunannya antara 7,5 persen sampai
30 persen akan dikenakan bea keluarnya 5 persen. Dan jika pembangunan smelternya lebih dari 30 persen
untuk bea keluarnya nol.
Poin penting yang juga terdapat
pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 13 tahun 2017, selain mengatur tentang prosentase pembangun
an smelter untuk penghitungan bea
keluar, kebijakan ini juga mengatur
bea keluar terhadap prosentase
kandungan mineral yang akan
diekspor. Antara lain, pertama.
Konsentrat tembaga dengan kadar
≥ 15% Cu. Kedua, konsentrat besi
(helmatit, magnetit) dengan kadar
≥ 62% Fe dan ≤ 1% TiO2, konsentrat
besi laterit (gutit, hematit, magnetit)
dengan kadar ≥ 50% Fe dan kadar
(Al2O2+SiO2) ≥ 10 %, konsentrat pasir
besi (lamela magnetit-llmenit) dengan kadar ≥ 56% Fe dan 1% < TiO2
≤ 25 %, pellet konsentrat pasir besi
(lamela magnetit-llmenit) dengan
kadar ≥ 54% Fe dan 1% <TiO2 ≤ 25%.
Ketiga, konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49%Mn. Keempat, konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56%
Pb. Kelima, konsentrat seng dengan
kadar ≥ 51% Zn. Dan keenam, konsentrat ilmenit dengan kadar ≥ 45%

TiO2, dan konsentrat rutil dengan kadar ≥ 90% TiO2.
Jika kebijakan ini akan mengikat
perusahaan baik secara administratif maupun secara fisik, diharapkan sumber daya alam yang ada saat
ini memiliki nilai tambah dalam eksportasinya. Selain itu, penghitungan
bea keluar pun menjadi lebih mudah
karena ditunjang dengan persyaratan yang ada. Terkait perlindungan
terhadap sumber daya alam, ternyata juga didukung dengan Peraturan
Menteri Keuangan nomor 86 tahun
2016 tentang perubahan kedua PMK
214 tahun 2008 tentang pemungutan
bea keluar.
Pada kebijakan sebelumnya di
sebutkan kalau barang yang dikenakan pungutan bea keluar maka
harus dilakukan pemeriksaan fisik
100%. Namun untuk kebijakan yang
baru pemeriksaan dilakukan dengan
menggunakan manajemen risiko.
Sehingga tidak semua dilakukan
pemeriksan fisik tergantung profillingnya, baik profiling eksportir
maupun komoditinya. Untuk komoditi mineral termasuk barang
dengan profilling tinggi sehingga
harus dikenakan pemeriksaan
fisik. Artinya, setiap kali akan melakukan ekspor atau setiap kali ada
PEB harus diperiksa oleh petugas di
KPPBC.
“Mineral ini pemeriksaan fisiknya
spesifik sekali sehingga petugas di
KPPBC harus memahiminya dengan
baik dan benar. Karena selain harus
kenal fisik komoditi, pada PMK 86 ini
juga menjelaskan, pemeriksaan fisik
untuk jenis mineral harus dilakukan
oleh laboratorium bea cukai atau
BPIB tidak boleh di laboratorium lain.
Jika perusahaan ingin melakukan
pemeriksaan di laboratorium lain,
hasilnya hanya sebagai pembanding
saja, sedangkan untuk menetapkan
bea keluar tetap memakai hasil laboratorium bea cukai,” jelas Mira.
Sebegitu ketatnya perlakukan
eksportasi mineral demi meningkatkan nilai tambah komoditi itu sendiri dan menjaga kelestarian alam
Indonesia, menjadikan komoditas ini
sangat mendapat dukungan kebijakan dalam pelaksanaannya, bahkan

untuk pengambilan contoh barang
mineral pun ada tatacara tersendiri
yang teah diatur oleh Peraturan
Dirjen Bea dan Cukai nomor 22 tahun 2016, yang intinya menjelaskan
bagaimana cara mengambil contoh
hingga contoh itu dikirim ke BPIB
yang kemudian hasilnya disampaikan ke KPPBC sebagai acuan untuk
melihat kadarnya dan disesuaikan
dengan lartas dari ekspor mineral
itu sendiri.
“Jadi PMK nomor 13 tahun 2017
ini mengatur pelaksanaan di lapangan terhadap eksportasi mineral olahan hingga penetapan bea keluarnya. Selain itu, kebijakan ini juga ada
penambahan barang ekspor kena
bea keluar yaitu untuk produk mineral logam dengan kriteria tertentu
yaitu nikel dan bauksit dimana untuk
ekspor komoditas ini telah ditentukan untuk nikel harus dengan kadar
< 1,7% Ni dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite)
dengan kadar ≥ 42% Al203, dan akan
dikenakan tarif bea keluar sebesar
10% flat berlaku sampai dengan 11
Januari 2022,” tandas Mira.
Pemerintah telah tegas untuk
menjaga kelestarian alam dan meng
olah sumber daya alam agar dapat
diolah dan dinikmati masyarakat
Indonesia yang tentunya mempunyai
nilai tambah yang cukup besar. Kini
masyarakat pun benar-benar berharap agar apa yang sudah menjadi
kebijakan ini dapat berjalan dengan
baik dan sesuai dengan cita-cita dari
kebijakan tersebut.
(Supriyadi)
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BERANTAS UPAYA
PELANGGARAN
KEPABEANAN, BEA
CUKAI JALIN KERJA
SAMA DENGAN
CUSTOMS AND
EXCISE DEPARTMENT
OF HONG KONG
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JAKARTA (16/02/2017) –
Dalam rangka memperketat peng
awasan, dan memberantas pe
langgaran kepabeanan, Direktorat
Jenderal Bea Cukai dan Customs
and Excise Department of Hong Kong
sepakat menandatangani Customs
Cooperation Arrangement (CCA), pada
Kamis (16/02), di Hong Kong. CCA
tersebut merupakan bentuk kerja
sama pertukaran informasi dan
data terkait arus lalu lintas barang
dan orang yang akan dimanfaatkan
dalam memperketat pengawasan
kepabeanan kedua administrasi pabean tersebut. Dalam kerja sama
ini, kedua administrasi pabean akan
saling memberikan bantuan administratif yang tunduk pada ketentuan
hukum dan dalam batas kompetensi dan sumber daya yang tersedia. Bantuan administratif tersebut
berupa informasi dan data terkait
teknik penegakan hukum kepabeanan baru yang telah dibuktikan
keefektifannya, tren, alat dan metode pelanggaran kepabeanan, barang-barang yang diketahui sebagai

1
1

REPORTASE F
subjek pelanggaran pabean seperti
alat transportasi dan metode penyimpanan yang digunakan terhadap
barang tertentu, dan best practise
prosedur-prosedur kepabeanan dan
standar relevan internasional.
Adapun hal lain yang juga diatur
dalam perjanjian ini adalah kedua
administrasi pabean dapat memberikan bantuan terkait informasi
keabsahan barang impor atau barang ekspor yang masuk atau keluar dari salah satu wilayah negara.
Informasi yang dapat diperoleh
antara lain terkait orang, barang,
alat transportasi, tempat, dan transaksi yang diketahui atau diduga
telah melanggar Undang-Undang
Kepabeanan. Dalam hal informasi
yang diminta tidak tersedia, maka
salah satu administrasi pabean dapat berinisiasi menyelidiki untuk
memperoleh informasi, menyampaiakan permintaan kepada lembaga yang tepat atau menujuk otoritas
yang relevan.

Kedepannya selain bekerja
sama dalam bidang pengawasan,
kedua administrasi pabean ini akan
mengembangkan kerja sama di
bidang Intelectual Property Rights
(IPR) yang akan menyasar ke bidang
teknologi dan informasi, edukasi
masyarakat, dan pengimplementasian IPR dalam penegakan hukum.
Kedua administrasi pabean ini juga
akan melakukan sharing knowledge
terkait good governance termasuk
masalah integritas, dan patroli laut
di mana kedua administrasi pabean ini akan bertukar pengetahuan
terkait sistem komando kapal, dan
pengembangan peralatan patroli.
Kerja sama ini merupakan
upaya kedua administrasi pabean
dalam menjamin penegakan hukum
yang tepat atas tindakan-tindakan
terkait larangan, pembatasan, dan
pengawasan di bidang kepabeanan.
Pengawasan terhadap pelanggaran
tersebut diyakini dapat dilakukan
secara lebih efektif melalui kerja
sama antara kedua administrasi pabean.Tak hanya itu, kerja sama ini

juga dimaksudkan untuk mening
katkan akurasi penilaian terhadap
pungutan pabean dan pajak lainnya
yang dipungut saat impor dan eks
por, dan sebagai bentuk perlawanan
terhadap tindakan penyelundupan
spesies langka, narkoba, dan produk
hasil tembakau ilegal.
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Naik Tipe,
KPPBC
Pratama
Tegal
Tingkatkan
Lagi
Kualitas
Pelayanan

K

ondisi Tegal dengan bera
gam jenis industri, baik untuk kebutuhan konsumen
lokal dan pasar internasional,
membuat Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
Tipe Pratama Tegal dituntut untuk
lebih meningkatkan perannya sebagai fasilitator perdagangan internasional tanpa

Penduduk Tegal dikenal telah lama
memiliki kultur dan tradisi senang
bekerja keras, berwirausaha. Sebut
saja mulai bisnis makanan seperti
Warung Tegal (warteg) bisa me
nyaingi bisnis Rumah Makan Padang
di Ibu Kota Jakarta dan kota-kota
lain. Begitu juga dengan industri
pengolahan.Bahkan untuk pertama
kalinya di Jawa Tengah berdiri se
buah Lingkungan Industri Kecil
(LIK), posisinya berada di kota Tegal.
Keberadaan LIK sangat strategis
sebagai lokalisasi kegiatan wirau
saha, dan dapat menjadi wadah
pengrajin dalam mengorganisasi
diri untuk bersaing di bisnis in
dustri (pengolahan). Lokalisasi
dalam LIK juga strategis dalam
upaya mengontrol dan mengelola
limbah hasil industri pengrajin.

mengesampingkan tugasnya untuk
memungut bea masuk dan pajak
dalam rangka impor, bea keluar
dan cukai, pengawas lalu
lintas perdagangan impor,
bea keluar dan cukai,
pengawas lalu lintas
perdagangan impor
dan ekspor serta
sebagai
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aparat penegak hukum di bidang
kepabeanan dan cukai.
Karena
perannya itu, mengharuskan KPPBC Tipe
Pratama Tegal
mempunyai cara
pandang yang
jauh ke depan
agar mampu
melaksanakan tugas
dan fungsi
serta memberikan pelayanan terbaik kepada
pengguna
jasa kepabeanan
dan cukai
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di wilayah kerjanya. Menurut Kepala
KPPBC Tipe Pratama Tegal, Yanti
Sarmuhidayanti, wilayah kerja
KPPBC Tipe Pratama Tegal meliputi
Pelabuhan Laut Tegal dan Kantor
Pos Lalu Bea Tegal, dengan Kantor
Bantu Bea dan Cukai di Brebes,
Pemalang, Slawi, Surodadi, Tegal,
Sugih Waras dan Comal.
Selain wilayah kerja dan kantor
bantu Bea dan Cukai tersebut, KPPBC
Tipe Pratama Tegal melaksanakan
kegiatan pengawasan dan pelayanan
pada 1 Tempat Penjualan Eceran Etil
Alkohol(EA), 2 Tempat Penjualan
Eceran Minuman Mengandung Etil
Alkohol (MMEA), 4 perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, 2
Tempat Penyimpanan Etil Alkohol, 7
Penyalur Minuman Mengandung Etil
Alkohol (MMEA) dan 2 perusahaan
Hasil Tembakau.

Di Tegal, Industri yang masuk
dalam golongan Industri Kerajinan
Menengah (IKM) cukup banyak, seperti suttlecock, sarung goyor, industri
sparepart alat berat, sparepart motor, dan beberapa industri pengolahan logam. “Meski potensi IKM besar,
seperti contohnya sarung goyor melakukan ekspor dan bahan bakunya
sebagian diimpor dari luar negeri,
tetapi perusahaan ini tidak melakukannya secara langsung melainkan
melalui pihak ketiga, baik saat akan
membeli bahan baku maupun akan
melakukan ekspor melalui pembelinya,” ujar Yanti yang menurutnya semestinya itu bisa diurus langsung ke
Kantor Bea Cukai Tegal, oleh pihak
pabrik.
Terkait dengan adanya fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan untuk
Industri Kecil Menengah (KITE IKM),
tentunya sosialisasi dan ajakan kepada para pengusaha di wilayah
pelayanan KPPBC Tegal sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum
diresmikannya fasilitas KITE IKM di
Desa Tumang, Boyolali oleh Presiden
Jokowi.
“Meski kita sudah gencar me
lakukan sosialisasi mengundang
nara sumber dari Pusat dan Kanwil
namun animo pengusaha IKM masih
belum terlihat untuk memanfaatkan
fasilitas ini, mungkin seiring berjalannya waktu pelan-pelan akan
ada yang mau memanfaatkan fasilitas ini,” ujar Yanti yang selalu menekankan kepada pengusaha untuk
memanfaatkan fasilitas KITE IKM
yang ditawarkan pemerintah.
Saat ini KPPBC Tegal sedang bersiap menghadapi perubahan sebagai
hasil dari reorganisasi DJBC yaitu
perubahan status kantor yang semula Tipe Pratama menjadi Tipe Madya
Pabean C. Tentunya perubahan itu
otomatis berpengaruh pada KPPBC
Tegal, antara lain dengan digabungnya Kantor Bea Cukai Pekalongan ke
KPPBC Tegal.
Terkait reorganisasi, Yanti menegaskan, hal itu sudah disiapkan
mulai dari sistem dan penempatan
SDM dimana rencananya Kantor Bea
Cukai Pekalongan akan digabung
dengan Kantor Tegal. Di wilayah

Jawa Tengah kebetulan Tegal menjadi pilot project CEISA TPB, jadi semuanya sudah tersistem. “Terkait
sistem perijinan online, saat ini kita
sedang meng-inject, jadi semuanya
sudah tersistem mulai dari Tegal
sampai Pekalongan dan Batang. Jadi
dipercepat pelayanannya de
ngan
sistem.” jelas Yanti.
Untuk pelayanan di Pekalongan,
rencananya ditempatkan Kasubsi,
fungsinya jika terdapat pemeriksaan barang dan pelayanan peng
urusan dokumen bisa segera dita
ngani karena di Pekalongan ada dua
pabrik Hasil Tembakau (HT) milik
Sampoerna.
Begitu juga dengan ruangan kerja sehubungan penambahan SDM
dari Pekalongan Saat ini KPPBC Tipe
Pratama Tegal lokasinya berada di
dekat Pelabuhan Laut dan merupakan gedung bangunan lama milik
Pelindo. Ada rencana memindahkan
kantor ke lokasi baru, gedung bekas Kantor PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) milik Kemenkeu, lokasinya yang berada di tengah kota juga
memiliki areal lahan yang lebih luas.
Saat ini pengajuannya sudah selesai dan alih statusnya sudah resmi
menjadi milik Bea Cukai, hanya saja
tidak bisa langsung ditempati karena
ada proses redesignnya dan sedang
disusun RKKL untuk pembangunan
redesignnya, baik untuk gedung kantor maupun rumah susun sebagai
rumah dinasnya pegawai.
Selain adanya industri di Tegal,
dalam rencana pembangunan
Pemda dan Pelindo di wilayah Tegal,
Pelabuhan Tegal direncanakan dijadikan pelabuhan internasional,
yang rencananya di lokasi pelabuhan akan dibangun industri terintegrasi, seperti pelabuhan dan pabrik
ikan untuk ekspor. Disamping itu,
saat ini terjadi kecenderungan migrasi para investor untuk mencari
lokasi usahanya ke wilayah yang
memiliki Upah Minimum Regional
yang masih rendah, termasuk Tegal
yang merasakannya saat ini bahwa
ada perkembangan beberapa perusahaan yang mengajukan pendirian
usahanya di wilayah Tegal khususnya untuk fasilitas Kawasan Berikat.
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Sebagai upaya meningkatkan
kinerja KPPBC Tipe Pratama Tegal,
keberadaan dunia usaha dan industri akan membuka peluang terhadap
pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor
Cukai, Bea Masuk dan Pajak-pajak
lainnya.Pengguna jasa kepabeanan
yang ada di Tegal pada umumnya
berupa pengguna jasa perorangan
yang kegiatannya melalui kantor Pos
Lalu Bea Tegal, dan 4 perusahaan
yang mendapat fasilitas Kawasan
Berikat. Kegiatan eskpor impornya
dilaksanakan melalui Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang dan
Tanjung Priok Jakarta. Sedangkan
kegiatan di sektor cukai meliputi
pengawasan Tempat Penyimpanan
Etil Alkohol, Tempat Penjualan EA/
MMEA serta pabrik Hasil Tembakau
Golongan I.
Penerimaan
Faktor utama yang mempeng
aruhi penerimaan bea masuk pada
KPPBC Tipe Pratama Tegal antara
lain diperoleh dari barang-barang
kiriman pos yang diselesaikan me
lalui Kantor Pos Lalu Bea Tegal yang
didominasi oleh barang kiriman
tenaga kerja Indonesia yang bekerja
di luar negeri dan penerimaan bea
masuk dari dokumen BC.2.5 yang
berasal dari perusahaan berstatus
kawasan berikat.
Sedangkan untuk penerimaan
cukai, faktor yang dapat mempeng
aruhi pencapaian penerimaannya,
antara lain fatwa rokok haram, RUU
Penyiaran berupa pembatasan iklan
rokok, RUU pengendalian dampak
tembakau, Peraturan daerah tentang
larangan merokok di tempat umum
dan Peraturan daerah tentang larangan peredaran MMEA, Upaya dari organisasi masyarakat yang anti rokok
dan MMEA serta adanya peredaran
BKC illegal.

Pada tahun 2016, target pencapaian penerimaan bea dan cukai di KPPBC Pratama Tegal sebesar Rp. 184.428.678.000. dan
realisasi penerimaannya sebesar
Rp. 197.501.107.562 meliputi sektor
cukai, cukai hasil tembakau dan etil
alkohol sebesar serta Bea masuk.
Pencapaian target penerimaan BM
dan Cukai, lanjut Yanti pada tahun
2016 mengalami penurunan realisasi sebesar Rp. 4.253.272.870
(2%) dibandingkan dengan tahun
2015 sebesar Rp. 201.754.380.432.
Penurunan realisasi penerimaan ini
disebabkan oleh penutupan Kantor
Pos Tegal sebagai Kantor Pos Lalu
Bea pada bulan April 2016. Hal ini
sangat mempengaruhi penerimaan
bea masuk karena sebagian besar
berasal dari kiriman pos dan kondisi
perekonomian yang berdampak pada
penurunan produksi hasil tembakau
pada 2 perusahaan rokok diwilayah
KPPBC Tipe Pratama Tegal.
Lebih lanjut Yanti mengungkapkan, untuk tahun 2017, target penerimaan yang dibebankan pada KPPBC
ini sebesar Rp. 217.552.405 miliar.
Upaya pencapaian target tentunya
diupayakan dengan kerja keras seluruh unsur di KPPBC Tegal. Sebagai
Kepala Kantor Bea Cukai Tegal, Yanti
berharap KPPBC Pratama Tegal akan
lebih baik lagi di segala bidang, baik
peningkatan kinerja, peningkatan
integritas dan dihargai oleh pihak
eksternal. Diharapkan kerjasama
dengan pihak eksternal akan berjalan jauh lebih baik lagi karena mau
tidak mau itu akan ber-impact pada
citra Bea Cukai, sesuai dengan visi
Bea Cukai sejajar dengan Bea Cukai
dunia.
“Saya berharap terkait dengan
rencana peningkatan status KPPBC
Tipe Pratama Tegal, menjadi Tipe
Madya Pabean C akan lebih baik
dibandingkan saat menjadi pratama. Dalam segala hal, tidak hanya
sisi kinerja, tetapi juga pegawainya,
stakeholder, pihak eskternal terma
suk instansi pemerintah lain maupun
dan citra Bea Cukai menjadi lebih
baik,” pungkas Yanti yang bersama
jajarannya terus melakukan upaya
untuk menjelaskan dan menawarkan
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fasiltias KITE
IKM dari pemerintah, baik
melalui sosialisasi maupun kunjungan ke perusahaan-perusahaan.
Saat kunjungan WBC ke Tegal,
berkesampatan ke perusahaanperusahaan IKM pengolahan baja
dan pembuatan sarung goyor, serta ke sebuah industri rokok yang
menyerap banyak tenaga kerja
memproduksi rokok sigaret kretek
tangan (SKT) milik Perusahaan H.M
Sampoerna yang ada di Tegal. Serta
Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
dan salah satu Perusahaan yang
berada di Kawasan Berikat yaitu PT
Daiwabo Garment Indonesia.
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Sebagai
penyumbang terbesar bagi KPPBC
Tipe Pratama Tegal khususnya dari
sektor cukai, Perusahaan Rokok
H.M Sampoerna yang berada di
Tegal memproduksi jenis tembakau
Sigaret Kretek Tangan (SKT), oto
matis jumlah tenaga kerja yang
dibutuhkan juga sangat besar mengingat rokok ini dibuat secara manual.
Industri padat karya ini mulai
berdiri di Tegal sejak tahun 2006
di operasikan oleh PT Tegal Jaya
Makmur Sejahtera yang merupakan
Mitra Produksi Sigaret (MPS) dari
H.M Sampoerna. Pabrik rokok seluas 10.000 meter persegi di Desa
Kramat itu mempekerjakan kurang
lebih 1.500 karyawan. Oleh pihak
manajement perusahaan kami peroleh penjelasan profil perusahaan
PT. Tegal Jaya Makmur Sejahtera

yang bermitra dengan PT. H.M
Sampoerna untuk memproduksi
rokok kretek atau SKT.
Perusahaan yang mempekerjakan hampir semuanya adalah buruh
perempuan sangat menjaga dan
menjamin standar mutu produk.
Sedangkan untuk kemampuan
dan keterampilan para buruhnya
dalam menjalankan pekerjaannya,
Sampoerna menangani sendiri rekrutmen dan pelatihan karyawan.
Perusahaan ini juga menugaskan
tenaga quality control demi menjaga
standar mutu produk. Kepada Bea
dan Cukai Tegal, pihak perusahaan
menilai pelayanan yang diberikan
kepada PT Sampoerna di Tegal sa
ngat baik, terutama kecepatan waktu
dan ketepatan pelayanan.
Di wilayah Pemalang, PT.
Daiwabo Garment Indonesia yang
memanfaatkan fasilitas kawasan
berikat adalah sebuah perusahaan
garmen yang melakukan kegiatan
mulai dari pembuatan, pengolahan
dan penjualan berbagai macam bahan textil, termasuk kapas, benang
dan kain dan produk tekstil termasuk pakaian, selimut dan seprai.
Perusahaan ini melakukan ekspor
ke negara Jepang sesuai dengan
pesanan negara tersebut.
Kebutuhan tenaga kerja berasal
dari warga sekitar terutama para
lulusan SMK tekstil. “Kami terbantu sekali adanya lulusan dari SMK
textile baik jumlah maupun keahlian. Kami bayar gaji mereka sesuai
dengan UMK. Buyer dalam memberikan order terikat dengan ketentuan syarat yang cukup ketat,
apabila tidak sanggup dengan
persyaratannya maka order akan
di lempar ke Vietnam yang jelasjelas merupakan saingan utama
kami,” demikian penjelasan dari
pihak perusahaan.
Lebih lanjut, para bayer tetap
memilih Indonesia untuk mengerjakan produksi karena di Indonesia
sangat baik dalam hal disiplin dan
jika ada ketentuan yang dibuat pasti
mentaatinya. Hanya saja kelebihan
yang dimiliki negara kompetitor
seperti Vietnam adalah untuk listrik
dan BBM, khusus industri sudah di

subsidi pemerintah sedangkan di
Indonesia tidak ada subsidi untuk
Industri. Bahkan di negara China untuk home industri saja jika bisa me
lakukan ekspor maka biaya produksi
akan dikembalikan 30 persen oleh
pemerintah.
Terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bea dan Cukai, khususnya
KPPBC Tipe Pratama Tegal, pihak
perusahaan mengungkapkan rasa
terimakasihnya, karena selama ini
pelayanan yang diberikan Bea dan
Cukai tidak pernah menemui kendala, bahkan semakin cepat proses
pelayanan kepabeanannya, baik
pada saat bahan baku impor datang
maupun pada saat akan melakukan
ekspor. Untuk kegiatan industri
lainnya, terutama mengenai industri IKM di wilayah pelayanan dan
pengawasan KPPBC Tipe Pratama
Tegal akan menjadi bagian dari tulisan Laporan Utama di edisi kali ini.
(Ariessuryantini/ Supriyadi)
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Take Line BCTemas FM.

BC TEMAS FM

Radio Striming
Pertama Bea Cukai

P

enggunaan internet
dan website di lapisan
masyarakat sudah tidak
asing lagi, baik dalam dunia kerja
sampai kepada urusan pribadi, dimana penggunanya tidak terbatas
hanya bagi orang yang berpendidikan tetapi juga orang awam, mulai
dari anak-anak sampai yang sudah
tua.

Wahyudi - Kepala KPPBC Tanjung Emas.

Secara sederhana boleh dikatakan bahwa internet merupakan
kumpulan dari jutaan komputer di
seluruh dunia yang terkoneksi antara yang satu dengan yang lain. Media
koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telephon, serat optik
(fiber optic), kabel koaksial (coaxial
cable), satelit atau dengan koneksi
wireless.
Ketika kita logon (dalam hal ini
terhubung) dengan internet, kita
diberikan hak akses ke komputerkomputer lain di seluruh dunia yang
terhubung juga dengan internet.
Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, saat ini internet dapat
dihubungi dengan koneksi wireless
dari handheld PC atau dari sebuah
komputer notebook.
Setelah terhubung dengan internet kita dapat melakukan beberapa
hal, misalnya : mengirim dan me
nerima email, chating dengan media
text atau suara, berselancar (surfing)
di World Wide Web (WWW), atau halhal lain dengan suatu software aplikasi tertentu.
Sedangkan Website (Web) dapat
diartikan suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan
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berbagai macam informasi teks,
data, gambar diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik
itu yang bersifat statis maupun yang
dinamis, yang membentuk satu
rangkaian bangun
an yang saling
berkaitan dimana masing-masing
dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink.
Dengan kata lain, website sebagai kumpulan dari berbagai macam
halaman situs, yang terangkum di
dalam sebuah domain atau juga
subdomain, yang lebih tempatnya
berada di dalam world wide web yang
tentunya terdapat di dalam internet.
Halaman website biasanya berupa
dokumen yang ditulis dalam format
Hyper Text Markup Language (HTML),
yang bisa diakses melalui Hyper
Text Transfer Protocol (HTTP) yang
menyampaikan berbagai informasi
dari server website untuk ditampilkan kepada para user atau pemakai
melalui web browser.
Manfaat website sebagai media
tanpa batas diantaranya; memperluas jangkauan promosi sesuatu atau
produk supaya bisa lebih dikenal
masyarakat khususnya pengguna
internet. Dengan memiliki website
berarti sama saja memiliki banyak
karyawan yang mempromosikan
produk kita selama 24 jam. Internet
juga merupakan suatu media promosi terluas di dunia jika dilihat dari
jangkauan areanya, sehingga akan
lebih mudah untuk mengenalkan
suatu produk atau informasi lewat
website.
Peluang ini banyak digunakan
pihak perusahaan atau kelompok
tertentu dalam menyampaikan
suatu informasi berharga kepada
masyarakat, termasuk penggunaan
media radio striming melalui website. Kebetulan di Indonesia sendiri,
regulasi yang mengatur radio striming belum ada, berbeda jika dibandingkan dengan menggunakan gelombang radio melalui frekwensi atau
radio analog yang harus memiliki
izin dari Telkom atau instansi terkait.
Pada tahun 2015, pegawai Bea
Cukai Tanjung Emas khususnya pada
bidang PLI yang waktu itu Imam
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Ruang Siaran BCTemas FM.
Sarjono sebagai Kepala Seksinya,
berinovasi bagaimana supaya radio
striming dapat digunakan sebagai
media komunikasi antara bea cukai
dengan pengguna jasa. Secara otodidak, dengan kegigihan dan berkat
bantuan para pegawai diantaranya
Panji yang kebetulan senang dengan
tehnik komputer, Radio Striming Bea
Cukai Tanjung Emas (BC Temas FM)
dapat mengudara dan diresmikan
pada awal tahun 2016.
“Dari dua tahun yang lalu sudah
kami coba running radio striming
ini, hanya hasilnya belum bagus,
masih putus-putus, gak jelas suaranya. Secara otodidak kami pelajari pelan-pelan, dilengkapi dengan
mixer untuk mengatur naik turunnya
suara, mikrofon dan jaringan internetnya dibagusin supaya suara yang
lewat komputer bisa diakses lewat
browser,” ujar Panji me
ngenang
pengalamannya.
Pada saat WBC mengunjungi ruangan radio BC Temas FM, pegawai
yang bertugas sudah melakukan
siaran dengan bagus sebagaimana
layaknya radio analog. Berbagai
informasi tentang kepabeanan dan
cukai disiarkan melalui radio ini di
selingi dengan memutar lagu-lagu
pilihan, mulai dari lagu daerah, lagu
nasional hingga lagu-lagu yang lagi
hits internasional untuk menghibur
para pendengar.
Kepala KPPBC TMP Tanjung Emas
Acmat Wahyudi mengakui bahwa radio striming BC Temas FM merupakan salah satu andalan bea cukai di
Semarang untuk mempublikasikan

masalah ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai.
Disamping karena
biaya yang murah, jangkauannya cukup luas.
“ Tadinya radio
striming ini dibuat
hanya sekedar
alat untuk menghibur saudarasaudara kita yang
bekerja di luar
negeri atau TKI
yang di Hongkong
maupun di negara lain. Ternyata responnya bagus dan akhirnya kita menyelipkan
pesan-pesan masalah peraturan
terutama prosedur pengiriman barang, barang bawaan penumpang,
dan juga terkait dengan narkotika
supaya jangan mau dititipin orang
sembarangan. Karena kebanyakan
di beberapa kantor modus yang
membawa narkotika adalah barang
titipan,” kata Acmat Wahyudi.
Ketika ditanya, apakah benar
radio striming BC Temas FM yang
pertama mengudara milik bea cukai ? Acmat Wahyudi mengakui benar, bahwa radio BC Temas FM termasuk radio striming pertama yang
dimiliki bea cukai. Makanya take
line BC Temas FM pertama adalah
“The one only” lalu dirubah menjadi
“Hits Costoms Station” yang artinya
hiburan dan informasi terkini seputar bea dan cukai.
Untuk itu dia berharap radio
ini benar-benar digunakan sebaik
mungkin sebagai sarana untuk publikasi, terutama dalam mensosiali
sasikan peraturan. Di Semarang
sendiri, dengan persetujuan Kepala
Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah
dan DIY yang kebetulan satu gedung
dengan Bea Cukai Tanjung Emas dan
Bea Cukai Semarang, secara rutin
dan bergantian radio BC Temas FM
dapat digunakan untuk kepentingan
bersama.

Tidak tertutup kemungkinan
radio striming BC Temas FM akan
diadopsi kantor bea cukai lainnya. Termasuk saat ini radio striming Kanal BC di Kantor Pusat telah
mengudara setelah Imam Sarjono
dan salah seorang penyiar radio BC
Temas FM bertugas di Kantor Pusat.
Ke depan, menurut Acmat
Wahyudi radio striming ini dapat
digunakan sebagai komunikasi interaktif antara petugas bea cukai
dengan para pengguna jasa dalam
memberikan informasi yang lebih
lengkap. Seperti wawancara jarak
jauh dengan petugas perbatasan
sehingga masyarakat lebih mengerti
tentang hak dan tanggung jawabnya
dalam hal kepabeanan dan cukai.
Anis salah seorang penyiar BC
Temas FM mengatakan, walaupun
radio striming ini sudah mengudara
hampir lebih satu tahun, namun
masih ada kekurangan yang perlu
diperbaiki, baik dalam hal materi
siaran maupun untuk meningkatkan
improvisasi dan komunikasi dari
penyiar. Menurutnya, materi siaran
saat ini sudah lebih variatif, tidak
hanya mengenai bea cukai tetapi
sudah diselingi dengan siaran yang
bersifat humanis seperti Kulnus
(kuliner nusantara), Gambang
Semarang (kesenian dan informasi ringan dengan menggunakan
Bahasa Jawa), Wisata Indonesia dan
Sore Santai.
Salah satu siaran menarik dan
ditunggu-tunggu pendengar adalah
jika ada tamu spesial yang kebetulan berkunjung ke kantor Bea Cukai
Semarang, sudah dipastikan akan
diajak berbincang-bincang di radio
BC Temas FM. Topik pembicaraan
tergantung kerja dan profesi tamu
yang bersangkutan. Santai tetapi
tetap profesional.
(Piter)
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RAGAM UPAYA
MEMBERDAYAKAN IKM
Belakangan ini sektor usaha Industri Kecil
Menengah atau biasa di
sebut IKM memang menjadi primadona. Faktanya,
IKM mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia
dengan menyumbang
sekitar 57 persen Produk
Domestik Bruto atau PDB.
IKM pun dapat menye
rap tenaga kerja dengan
angka yang cukup fantastis, yakni 97 persen.
Kemudian, ia tahan dari
terpaan krisis ekonomi
global serta terbukti nyata
bisa mendunia.
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VARIOUS EFFORTS
EMPOWERING SMIs
Lately, business sector of Small and Medium
Industries or so-called
SMIs becomes excellent.
In fact, SMIs dominate
Indonesia’s economic
growth by contributing about 57 percent of
Gross Domestic Product
or GDP. SMIs can also
absorb labors with
quite a fantastic number, namely 97 percent.
Later, they are resilient
from the global economic crises as well as it is
proved to be global.
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S

iang itu, Senin (30/01/2017)
suasana di Dusun Tumang
Desa Cepogo Boyolali Jawa
Tengah tampak ramai. Desa yang
asri dan sunyi ini mendadak heboh
dengan kehadiran beberapa tokoh
nasional. Seolah tak ingin terlewatkan momen spesial, para ibu dan
anak sekolah sejak pagi buta berjejer
menyambut kehadiran orang-orang
penting di negeri ini. Ya, Presiden,
beberapa Menteri, juga Gubernur
setempat tampak hadir dalam acara peresmian fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor untuk IKM (KITE
IKM) yang sedianya dilangsungkan di
desa terpencil itu. Hilir mudik kendaraan pengawal Presiden dan para
tamu undangan membuat penuh
seisi kampung. Kendati demikian,
suasana kampung tetap tertib, rapi,
dan aman terkendali. Salah seorang
warga Tumang berujar bila acara ini
memang sudah dipersiapkan satu
bulan sebelumnya.
Pasar Tumang Cepogo telah
dibenahi, karena lokasi ini dijadikan area pameran sekaligus tempat
penyambutan datangnya Presiden
Joko Widodo beserta rombongan.
Pasar ini memang telah lama dikenal memiliki sejarah kental dengan
para pekerja seni kerajinan tembaga,
khususnya di Boyolali. Salah seorang
tokoh masyarakat Tumang yang juga
perintis kerajinan tembaga, Muhroji,
membenarkan bahwa meski pasar
yang saat ini sudah berubah menjadi pasar tradisional biasa, namun
memiliki ikatan kuat dan tidak bisa
dipisahkan dengan para perajin tembaga di wilayah Boyolali.
Menurut penuturan Muhroji, pendiri Tumang aslinya adalah anak Ratu
Mataram Kartosuro yang bernama
Mbah Sergi Rogosasi atau warga
sekitar biasa menyebutnya dengan
julukan Ki Ageng Rogosasi. Ia hidup
sekitar pertengahan abad 17 Masehi.
Makamnya pun ada di Tumang. Ia
dipercaya sebagai perintis kerajinan
tembaga di kampung yang terletak
di antara kaki Gunung Merapi dan
Merbabu ini. “Sewaktu Mbah Sergi
berdomisili di Tumang, beliau se
ring didatangi kerabat keraton dan
para mpu pembuat keris. Seiring

Presiden Joko Widodo menemui para pewarta sesaat setelah Meresmikan Fasilitas
KITE IKM di Tumang Cepogo Boyolali Jawa Tengah, 30 Januari 2017 (3).

berjalannya waktu, banyak juga yang
mengupayakan keris di sini sesuai
dengan minat Mbah Sergi. Pada
akhirnya, wilayah ini menjadi pusat
pengembangan kerajinan tembaga
tradisional,” ungkapnya.
Muhroji yang sempat bersama
Presiden pada Tahun 1990 (ketika
itu Joko Widodo belum menjabat
Walikota Solo dan Gubernur DKI
Jakarta) merintis terbentuknya
Koperasi Industri Kecil (Kopik) Solo
menuturkan, di pasar keramat itulah Mbah Sergi dan para warga
Tumang berinteraksi, berdagang,
dan berkarya. Kini, pasar itu dikenal
menjadi Pasar Industri Kerajinan
Tumang yang menjadi sentra penjualan kerajinan tembaga nasional.
Sebelumnya, Pasar Tumang lebih
menjadi sentra perdagangan alat kebutuhan rumah tangga yang berbahan dasar tembaga. Perkembangan
kerajinan tembaga di Tumang terus
meningkat. Selain kebutuhan rumah
tangga, kini tersedia beraneka ragam produk bernilai ekonomi tinggi
dengan pangsa pasar ekspor.
Perkembangan ini kemudian
membuat para perajin banyak yang
mendirikan showroom yang kini
bertebaran di pelosok Tumang.
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Banyak konsumen, baik lokal maupun mancanegara datang langsung
ke gerai-gerai perajin. Lambat laun,
Pasar Tumang pun seakan tersisihkan, menjadi pasar tradisional biasa
dan kalah bersaing dengan show
room modern.
Presiden Concern akan UMKM
Sebelum bicara lebih lanjut, ada
baiknya kita definisikan dahulu apa
itu IKM. Secara sederhana, IKM me
rupakan bagian dari lingkup besar
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
atau biasa dikenal dengan UMKM.
UMKM sendiri sesuai dengan defini
sinya melingkupi usaha mikro, kecil,
dan menengah, yang di dalamnya
memiliki cabang usaha bersifat jasa,
dagang, dan industri. Nah, khusus
untuk IKM adalah sektor usaha kecil
yang menitikberatkan pada upaya
hasil produk industri.
Menurut Asosisasi UKM dan IKM
Seluruh Indonesia (AUSI) dalam laman resminya menyebutkan, UKM
adalah sebuah usaha yang me
lakukan aktivitas dalam bentuk
menjual kembali berbagai aneka
jenis produk yang dihasilkan IKM
atau industri besar. Contohnya, mulai dari warung kecil hingga warung
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Muhroji, pengusaha IKM produk tembaga Tumang Boyolali

T

hat afternoon, Monday
(01/30/2017) atmosphere
in the Tumang Hamlet,
Cepogo village, Boyolali, Central
Java seemed crowded. This beautiful and silent village is suddenly
excited by the presence of some
national figures. As if they did not
want to miss the special moments,
mothers and school children lined
up from early morning to welcome
the presence of important people
in this country. Yes, President, several Ministers, the local Governor
are also present in the inauguration
event of Import Facility for Export
Purpose for SMIs (KITE SMIs) which
will originally be held in the remote
village. Presidential guarding vehicles were back and forth and
invited guests crowded the whole
village. Nevertheless, the village
atmosphere remained orderly,
neat, and in control. One Tumang
resident said if this event had been
prepared one previous month.
Tumang Cepogo market has
been improved, because the region
was used as an exhibition area and

a welcoming place for the arrival of
President Joko Widodo and his entourage. This market has long been
known to have a history steeped
with copper craftsmen, especially
in Boyolali. One Tumang community
figure who was also a copper craft
pioneer, Muhroji, confirmed that although the market has now turned
into a traditional market, but has a
strong bond and cannot be separated by the copper draftsmen in
Boyolali region.
According to Muhroji, founder of
Tumang who is originally the son of
Queen Mataram Kartosuro named
Mbah Sergi Rogosasi or local people used to call him with his nickname Ki Ageng Rogosasi. He lived
around the mid-17th century.. His
grave was in Tumang. He was believed to be the pioneer of copper
craftsmen in the village that lied
between the foot of Mount Merapi
and Merbabu. “When Mbah Sergi
domiciled in Tumang, he was often
visited by palace relatives and the
keris master. Over time, many also
seek a keris here in accordance

with the interests of Mbah Sergi.
In the end, this region became the
center of the traditional copper
craft development center,” he said.
Muhroji who was with the
President in 1990 (when Joko
Widodo has not yet served as mayor of Solo and Jakarta governor) pioneered the establishment of Small
Industry Cooperative (Kopik) Solo
said, in the sacred marketplace,
Mbah Sergi and Tumang residents
interacted, traded, and worked.
Now, the market is known to be
the Tumang Handicraft Industry
Market becoming the national copper craft sales centers. Previously,
Tumang Market more become trade
center of cooper-made household
appliance. Developments of copper
crafts in Tumang continues to rise.
In addition to household needs, now
available wide range of high economic value products to the export
market.
This development subsequently
makes many craftsmen establishing showroom that are now scattered throughout Tumang. Many
consumers,, both local and foreign,
come directly to the craftsmen outlets. Gradually, Tumang market also
seemed marginalized, becoming a
traditional market and less competitive with modern showroom.
President Concern About MSMEs
Before talking further, we
should first define what SMIs are.
In simple terms, SMIs are part
of the large scope of the Micro,
Small, and Medium Enterprises or
commonly known as SMEs. SMEs
themselves covers micro, small,
and medium enterprises, which in
them have business branches on
service, commerce, and industry.
Well, particularly for SMIs are the
small business sector that are focused on the industrial products.
According to the SMEs and SMIs
Association of Indonesia in its official page mentioned, SMEs is a

Volume 49, Nomor 2, Februari 2017 - Warta Bea Cukai | 27

F LAPORAN UTAMA

Menkeu Sri Mulyani sedang mengamati proses produksi kerajinan tembaga di Tumang Boyolali.

besar. Di samping itu, UKM me
lakukan aktivitas dalam bidang jasa
seperti usaha penatu, perbaikan
alat elektronik, mesin, dan lain sebagainya. Sementara itu, IKM adalah
sebuah usaha yang memproduksi
berbagai macam jenis produk yang
digunakan dalam berbagai aktivitas
makhluk hidup ataupun yang lainnya.
Namun, apabila seseorang memiliki
aktivitas produksi dan pemasaran
secara langsung maka dapat disebut sebagai pelaku UKM dan IKM.
Menurut AUSI, produk IKM akan
tersuplai dengan baik apabila para
UKM di-support dengan berbagai
kemudahan teknik sistem distribusi
yang ada. Tanpa ada pelaku usaha
UKM, para pelaku usaha IKM akan
menjadi kesulitan dalam menyuplai
hasil produksi dari industri yang dijalaninya. Begitupun sebaliknya.
Saat meresmikan Fasilitas KITE
IKM di Tumang, Presiden mengungkapkan jika UKM ini perannya sangat menonjol dalam perekonomian
Indonesia, karena dengan UKM,
pengangguran akibat angkatan

kerja yang tidak terserap dalam
dunia kerja menjadi berkurang.
Menurut Presiden, sektor UKM telah
dipromosikan dan dijadikan sebagai
agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia.
Sektor UKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi Krisis Ekonomi
1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru
tumbang oleh krisis. UKM terbukti
tahan terhadap krisis dan mampu
survive karena, pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak
banyak utang ke perbankan karena
mereka dianggap unbankable. Ketiga,
kebanyakan UKM menggunakan input lokal. Keempat, berorientasi
ekspor.
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Presiden menuturkan jika fasilitas KITE ini bisa dimanfaatkan oleh
UKM maka akan sangat terasa manfaatnya. “Artinya apa? Daya saing
kita akan menjadi baik,” ujarnya.
Presiden meyakini, pelaku UKM sebenarnya bisa didorong untuk bersaing dengan negara yang lain, karena
kekuatan Indonesia ada di sisi artnya. Tetapi, diakui Presiden, memang
perlu didorong oleh desain-desain
yang lebih baik, yang bisa menginternasional. “Saya tadi bisik-bisik ke
Pak Menteri Perindustrian untuk bisa
dicarikan desainer, yang di Tumang
dulu, mungkin bisa dari Italia, atau
dari Prancis. Sehingga desainnya
jangan monoton, setiap tahun desainnya bisa berubah-ubah,” ujarnya.
Dalam dialog dengan para perajin, Presiden mengingatkan jajaran
pemerintahan agar yang diurus
tidak hanya pelaku usaha yang besar. Pelaku usaha yang kecil-kecil
pun, sebut Presiden, juga harus
diurus. “Masa bertahun-tahun yang
diurus yang gede-gede terus, yang
kecil-kecil (juga) diurus,” ujarnya.
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business activity in the form of reselling a variety of products produced by SMI or large industries.
For example, ranging from small to
large stall. In addition, SMEs carry
out activities in the field of business services such as dry cleaners,
repair of electronic equipment, machinery, and so forth. Meanwhile,
SMIs are enterprises that produce
a wide range of products used in a
variety of human activities or any
others. However, if someone has
a production and marketing activity directly, it can be referred to as
SMEs and SMIs. According to AUSI,
SMI products will be well supplied
if the SMEs are supported by a variety of facilities on existing distribution system. Without SMEs, the SMi
will be difficult to supply industrial
products, and vice versa.
While inaugurating the KITE SMI
Facility in Tumang, the President
revealed that SMEs have very
prominent role in the Indonesian
economy, due to the SMEs, unemployment as a result of the labor
force which cannot be absorbed
in the world of work is reduced.

According to the President, the SME
sector has been promoted and used
as the main agenda of economic
development of Indonesia.
The SME sector has proved resilient, when the economic crisis of
1998, only SMEs can survive in the
collapse of the economy, while the
larger sector fell by crisis. SMEs
were proved resistant to the crisis and able to survive because,
first, they do not have foreign debt.
Secondly, there is less debt to banks
because they are deemed unbankable. Third, most SMEs use local
inputs. Fourth, export-oriented.
The President said that if this
KITE facility can be used by SMEs
it will have many benefits. “What
does it mean? Our competitiveness will be good,” he said. The
President believes, SMEs could be
encouraged to compete with other
countries, because the strength
of Indonesia exists on the art
side. However, it is recognized by
President, it should be encouraged
by the better designs, which could
internationalize. “I was just whispering to the Minister of Industry

to look for the designer, who previously in Tumang, may be coming
from Italy or France. So, their designs are not monotonous, every
year their designs can change,” he
said.
In dialogue with the craftsmen,
the President reminded the ranks
of government to be taken care of
not only large businesses. Small
Entrepreneurs should be also, said
the President, taken care of. “The
years only taken care the large,
the tiny should (also) be taken
care of” he said. Recognized by the
President, take care of the small
and medium enterprises are dizzy,
but partisanship is a must. “The
large has been able to take care of
themselves, but the small (and) the
medium should also be taken care
of to let them large. It is the government job,” said the President.
From the beginning until now,
he added, the problem is clear. If
asked, the businessman was clear
about their needs and difficulties.
But the problem, the government
will settle or not. “If you want to
settle that, as just asked all were
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Diakui Presiden, mengurus yang kecil dan menengah memang pusing,
tapi keberpihakan itu harus. “Yang
gede sudah bisa mengurus dirinya
sendiri, tapi yang kecil (dan) yang
menengah juga harus diurus biar
jadi gede. Tugasnya pemerintah itu,”
tegas Presiden.
Dari dulu sampai sekarang, lanjut Presiden, masalahnya sebenar
nya jelas. Kalau ditanya, pengusaha
itu jelas kebutuhan dan kesulitan
mereka. Hanya pemerintah mau menyelesaikan apa tidak. “Kalau mau
menyelesaikan ya tadi, ditanya tadi
kan terbuka semua (permasalahannya), penyelesaiannya dengan cara
apa sudah jelas semuanya. Itu tugas
pemerintah, tugas perbankan, tugas
lembaga, tugas Bea Cukai,” tutur
Presiden.
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan Penandatanganan
No
t a Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) dan Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) tentang Pengembangan Industri Kecil
dan Industri Menengah (IKM) ber
orientasi ekspor yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati dan Menteri Perindustrian
Airlangga Hartarto. Tampak ha
dir dalam acara tersebut Mendag
Enggartiasto Lukita, Mensesneg
Pratikno, Menteri Koperasi dan
UKM AAGN Puspayoga, Ketua OJK
Muliaman Hadad, dan perwakilan
dari Komisi VI DPR RI.
Perkembangan UMKM di Indonesia
Jumlah UMKM Indonesia termasuk paling banyak di antara negara lainnya. Jumlah ini terus mengalami perkembangan dari tahun
ke tahun. Data dari Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
pada tahun 2015, terdapat sekitar
57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi
tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak
berkurang, justru meningkat, bahkan
mampu menyerap 85 juta hingga 107
juta tenaga kerja sampai tahun 2012.
Pada tahun itu, jumlah pengusaha di
Indonesia sebanyak 56.539.560 unit.

Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau 99.99 persen. Sisanya, sekitar 0,01 persen atau
4.968 unit adalah usaha besar.
Dalam perkembangannya, UMKM
telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan juga negara-negara ASEAN. Sekitar 88,8-99,9
persen bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2 persen.
UMKM memiliki proporsi sebesar
99,99 persen dari total keseluruhan
pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena
itu, kerja sama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu
diutamakan. Perkembangan potensi
UMKM di Indonesia tidak terlepas
dari dukung
an perbankan dalam
penyaluran kredit kepada pelaku
UMKM. Menurut data Bank Indonesia
(BI), setiap tahunnya kredit kepada
UMKM mengalami pertumbuhan.
Walaupun pada 2015, sekitar 60-70
persen dari seluruh sektor UMKM
belum mempunyai akses pembia
yaan melalui perbankan.
BI telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan perbankan untuk mengalokasikan kredit/
pembiayaan kepada UMKM mulai
tahun 2015 sebesar 5 persen, tahun 2016 sebesar 10 persen, tahun 2017 sebesar 15 persen, dan
pada akhir tahun 2018 sebesar 20
persen. Berdasarkan Peraturan
Bank Indonesia (PBI) No.17/12/
PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan bank
Indonesia No. 14/22/PBI/2012, dan
PBI No.14/22/PBI/2012 tentang
Pemberian Kredit atau Pembiayaan
oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis
dalam rangka Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah yang disertai ketentuan pendukungnya, yang
mana dalam PBI dimaksud diwajibkan untuk mengalokasikan kredit/
pembiayaan kepada UMKM, secara
bertahap mulai dari 5 persen pada
tahun 2015 hingga mencapai 20
persen akhir tahun 2018.
Selain bank, banyak perusahaan
BUMN dan swasta yang ikut serta
untuk membantu peningkatan UMKM
di Indonesia. Beberapa di antaranya
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adalah PT. Telkom Indonesia dan
PT. Pegadaian yang memberikan
bantuan berupa permodalan dan
akses pasar. Menyadari pentingnya
kontribusi UMKM dalam meningkatkan perekonomian yang positif di
Indonesia, tiga BUMN telah bersinergi untuk mendorong peningkatan
UMKM di Indonesia. PT Permodalan
Nasional Madani bersama dengan PT
Asuransi Jiwasraya dan Jamkrindo
berkomitmen untuk mendukung aktivitas para pelaku UMKM Indonesia.
Sinergitas ini bermanfaat untuk
mengembangkan serta memberdayakan sektor UMKM dan perempuan
di Indonesia. Lebih lanjut diharapkan
bisa turut andil dalam menekan angka kemiskinan.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah memandang perlu mendorong
UMKM khususnya sektor IKM agar
memiliki daya saing yang lebih kuat
di pasar global. Kemekeu sebagai
pengelola instrument fiskal turut
serta mendorong kemajuan IKM
melalui berbagai kebijakan peng
anggaran, baik dalam APBN melalui penyederhanaan aturan, serta
memberikan fasilitas kepabeanan
dan perpajakan seperti KITE IKM ini.
“Selama ini, paket KITE telah
dinikmati oleh industri skala besar, sementara IKM biasanya sulit
untuk mendapatkan fasilitas. Oleh
karena itu, dalam mendukung IKM
kami melakukan pembedaan dengan menerbitkan peraturan yang
bersifat khusus dan spesifik yang di
dalamnya memberikan kemudahan
mengimpor bahan baku dan barang
modal tanpa membayar bea masuk
dan pajak impor. Serta persyaratan
perizinan yang mudah dan juga tidak
mewajibkan laporan surveyor pada
saat impor,” ujar Sri Mulyani.
Dengan adanya fasilitas ini diharapkan akan ada penurunan biaya
produksi hingga sebesar 25 persen.
Estimasi untuk penghematan di
wilayah Tumang saja bisa mencapai
Rp5,51 miliar per tahun. Untuk PT
Sari Rambut di Bali bisa menghemat
Rp500 juta per tahun. Sementara
untuk PT Out of Asia di Bantul
Yogyakarta bisa menghemat Rp180
juta per tahun. Nilai penghematan itu
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open (the problem), what the solutions and how to settle should be
asked . It was the task of the government, the task of banking, the
task of the customs and excise,”
said the President.
On that occassion Memorandum
of Understanding (MoU) between
the Ministry of Finance (MoF) and
the Ministry of Industry on export oriented Development of
Small and Medium Industries
(SMI) was also signed by Minister
of Finance Sri Mulyani Indrawati
and Minister of Industry Airlangga
Hartanto. Present at the event are
Minister of Trade Enggartiasto
Lukita, State Secretary Pratikno,
Minister of Cooperatives and
SMEs AAGN Puspayoga, FSA
Chairman Muliaman Hadad, and
Representatives Commission VI.
The development of MSMEs in
Indonesia
Total Indonesian MSMEs are
including the most among other
countries. This number continues
to grow from year to year. Data
from the Ministry of Cooperatives
and Small and Medium Enterprises
in 2015, there were approximately
57.8 million MSMEs in Indonesia.
Data from Central Bureau of
Statistics shown, after the economic crisis of 1997-1998 the number of MSMEs were not reduced, it
increased, even able to absorb 85
million to 107 million workers until
2012. In that year, the number of
entrepreneurs in Indonesia were
56.539.560 units. Of these, MSMEs
were 56,534,592 units or 99.99
percent. The others, approximately
0.01 percent or 4968 units were
large businesses.
In its development, MSMEs have
become the economy backbone of
Indonesia and ASEAN countries.
Approximately 88.8 to 99.9 percent
business entities in ASEAN were
MSMEs with employment reaching
51.7 to 97.2 percent. MSMEs have

a proportion of 99.99 percent of
the total businesses in Indonesia
or as many as 56.54 million units.
Therefore, cooperation for development and sustainability of SMEs
needed to be prioritized. The potential development of SMEs in
Indonesia cannot be separated
from the support of banks in lending to SMEs. According to data
from Bank Indonesia (BI), annually
credits to SMEs grown. Although in
2015, about 60-70 percent of the
entire MSME sectors did not have
financing access through banks.
BI has issued regulations requiring banks to allocate credit
/ financing to MSMEs in 2015 by
5 percent, in 2016 by 10 percent,
in 2017 by 15 percent, and by the
end of 2018 by 20 percent. Based
on Bank Indonesia Regulation (PBI)
No.17/12/PBI/2015 dated June 25,
2015 on the Amendment of Bank
Indonesia Regulation No. 14/22/
PBI/2012, and PBI No.14/22/
PBI/2012 on Lending or financing
by commercial banks and Technical
Assistance in the framework of the
Development of Micro, Small and
Medium Enterprises together with
supporting provisions, which in PBI
referred required to allocate credit
/ financing to SMEs, gradually from
5 percent in 2015 to 20 percent by
the end of 2018.
Besides banks, many SOEs and
private companies participated to
improve MSMEs in Indonesia. Some
of them were PT. Telkom Indonesia
and PT. Pegadaian which provided
assistance in the form of capital
and market access. Recognizing
the importance of the MSMEs contribution to improve the positive
economy in Indonesia, three SOEs
have synergy to boost MSMEs in
Indonesia. PT Permodalan Nasional
Madani along with PT BNI Asuransi
Jiwasraya and Jamkrindo committed to support the SMEs activities in
Indonesia. This synergy benefited
to develop and empower the MSME

sector and women in Indonesia.
Further they were expected to contribute reducing poverty.
According to Sri Mulyani, the
government deemed necessary to
encourage MSMEs particularly SMI
sector in order to have a stronger
competitive edge in the global market. Ministry of Finance as a fiscal
instrument administrator participated in promoting the SMIs progress through various budgetary
policies, both in the state budget
through the simplification of rules,
as well as provided customs and
taxation facilities as KITE SMI.
“To date, the KITE packaged
have been enjoyed by large-scale
industries, while SMIs was generally difficult to get the facility.
Therefore, in supporting SMIs we
carried out difference by issuing
special and specific regulations
in it provided facility to import of
raw materials and capital goods
without paying import duties and
import taxes. As well as the easy
licensing requirement and required
no surveyor’s report on the importation,” said Sri Mulyani.
With this facility, it was expected
there will be a reduction in production costs by 25 percent. Estimates
for savings in the Tumang region
alone could reach Rp5,51 billion
per year. To PT Sari Rambut in Bali
it could save Rp 500 million per
year. As for PT Out of Asia in Bantul,
Yogyakarta it could save Rp180
million per year. The savings value
obtained from the import duty exemption on average of 5 percent,
import tax exemption of 10 percent,
and cutting the distribution chain of
raw materials or production of 5-10
percent, because SMIs can make
the export and import process directly without going through two or
three distributors.
KITE-SMI facility was also integrated with other customs facilities
such as Bonded Logistics Center
(PLB) which was inaugurated by
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didapat dari pembebasan bea masuk
rata-rata 5 persen, pembebasan pajak impor sebesar 10 persen, dan
pemotongan rantai distribusi bahan
baku maupun hasil produksi sebesar
5-10 persen, karena IKM dapat melakukan proses ekspor impor secara
langsung tanpa melalui dua atau tiga
distributor.
Fasilitas KITE-IKM juga diintegrasikan dengan fasilitas kepabeanan lainnya seperti Pusat Logistik
Berikat (PLB) yang diresmikan
Presiden pada 2016 lalu. PLB ini
merupakan gudang untuk menimbun barang impor dan ekspor de
ngan berbagai fasilitas yang dapat
digunakan untuk mendukung ketersediaan bahan baku impor bagi IKM.
PLB sekaligus digunakan untuk tempat konsolidasi ekspor bagi produk
IKM, sehingga sinergi dapat dilakukan untuk proses produksi hingga
memasarkan kembali produknya.
Dari sisi pembiayaan, IKM juga
didukung dan difasilitasi melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI). Kemudian IKM
didukung program sinergi antarKementerian dan Lembaga (K/L),
seperti program Pusat Layanan
Usaha Terpadu (PLUT) dari
Kementerian Koperasi dan UMKM,
kemudian ada Indonesia Design
Development Center (IDDC) yang
merupakan agregator ekspor dari
Kementerian Perdagangan, dan
program Restrukturisasi Mesin oleh
Kementerian Industri.
Pada tahap pertama peluncuran,
fasilitas KITE IKM telah diberikan kepada 22 IKM dari berbagai
lokasi seperti di Tumang Boyolali,
Semarang, Bali, Yogyakarta,
Pekalongan, Surakarta, dan
Mataram. Komoditasnya beragam
seperti kerajinan tembaga, logam,
kain batik, baju muslim, rambut
palsu, furniture, mutiara, dan lainnya. Kedepannya, pemerintah akan
terus mengembangkan jenis komoditi dan cakupan lokasi untuk memaksimalkan fasilitas ini. Kementerian
Keuangan pun sudah menunjuk unit
khusus di Bea Cukai sebagai agen
fasilitas di masing-masing wilayah
bekerja sama dengan K/L lain untuk
memberikan asistensi kepada IKM

sehingga dapat membantu percepatan tumbuhnya lembaga IKM di
Indonesia. Fasilitas ini diluncurkan
Bea Cukai guna menjawab tantangan
yang ada.
(Supomo)
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the President in 2016. PLB was a
warehouse for stockpiling import
and export of goods with various
facilities that can be used to support the availability of raw materials imported for SMIs. PLB is once
used for export consolidation of
SMIs product, so that synergies can
be made to the production process
to remarket their products.
From a financing perspective, SMIs were also supported
and facilitated by the Indonesian
Export Financing Agency (LPEI).
Then SMIs were supported by
Inter-Ministries and Institutions
(K / L) synergy program, such as
the Integrated Business Service
Center Program (PLUT) of the
Ministry of Cooperatives and
SMEs, then there was Indonesian
Design Development Center (IDDC)
which was as export aggregator

from the Ministry of Trade, and the
Machinery restructuring program
by the Ministry of Industry.
In the first launching phase, KITE
SMI facility has been provided to 22
SMIs from various locations such as
Tumang Boyolali, Semarang, Bali,
Yogyakarta, Pekalongan, Surakarta,
and Mataram. Diverse commodities such as copper, metal, batik,
Muslim clothes, wigs, furniture,
pearls, and more. Going forward,
the government will continue to
develop various commodities and
location coverages to maximize this
facility. The Ministry of Finance had
already appointed a special unit
at Customs and Excise as facility
agent in each region in cooperation
with other K / L to provide assistance to SMIs in order to help accelerating the growth of SMI organizations in Indonesia. This facility was

launched by Customs and Excise in
order to meet the challenge.
(Supomo)
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MANFAAT KITE BAGI IKM

Upaya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional adalah salah satu program Nawacita
di bidang ekonomi. Sejalan dengan program itu, penyelenggara negara memiliki target untuk melipatgandakan ekspor
pada tahun 2019. Demi tercapainya target tersebut perlu adanya kebijakan yang mendukung peningkatan dan perluasan
pasar ekspor, salah satunya dari sektor usaha kecil dan menengah.
al itu menjadi alasan kuat
Menurut Kasubdit Fasilitas Impor
mengapa Bea Cukai memTujuan Ekspor, Yamiral Azis Santoso,
bebaskan bea masuk dan
KITE IKM berupa pembebasan bea
pajak impor bagi Industri Kecil
masuk dan PPN (Pajak Pertambahan
Menengah (IKM) yang memerlukan
Nilai) impor tidak dipungut atas imimpor bahan baku. Dalam proses
por bahan baku bagi IKM untuk
usahanya, IKM kerap menemui kendiproduksi menghasilkan barang jadi
tujuan diekspor. Orientasinya jelas,
dala, salah satunya adalah biaya
perolehan bahan baku yang mahal.
yaitu untuk ekspor. Skema fasilitas
IKM membayar mahal untuk bahan
KITE IKM sama dengan KITE untuk
baku karena harus melunasi bea
industri besar, yaitu fasilitas diberikan atas impor bahan baku yang
masuk dan pajak impor. Biasanya,
diproduksi menghasilkan barang jadi
bahan baku impor diperoleh dari
untuk diekspor. “Fasilitas KITE sejatdistributor dengan harga yang berlipat. Untuk itu, perlu adanya kebiinya bukan fasilitas baru di bidang
kepabeanan, hanya saja selama ini
jakan insentif fiskal perpajakan dan
fasilitas itu hanya dapat dimanfaatkepabeanan, serta penyederhanaan
kan industri besar,” ujar Yamiral.
prosedur di bidang impor dan ekspor
khusus IKM. Maka terbitlah fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
(KITE) IKM dari Bea Cukai.
Yamiral Azis Santoso, Kasubdit Fasilitas

H

Impor Tujuan Ekspor DJBC.
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Ia menambahkan, untuk dapat
memberikan insentif fiskal yang
lebih besar bagi IKM dimungkinkan
pengembangan kebijakan bahwa
fasilitas pembebasan bea masuk dan
pajak impor juga diberikan kepada
IKM yang hasil produksinya dijual
lokal, dengan mencari skema kebijakan yang dapat mengakomodir pembebasan dimaksud. “Dalam rangka
perluasan fasilitas, Bea Cukai akan
melakukan sinergi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga (K/L)
agar pengusaha kecil dan menengah
yang saat ini menggunakan bahan
baku impor namun penjualan hasil
produksinya hanya dalam negeri
dapat dibantu dari segi pemasaran,
akses pasar, desain yang kompetitif,
dan lainnya, sehingga dapat menembus pasar ekspor. Dengan demikian
IKM lokal juga dapat memanfaatkan
fasilitas KITE IKM” ujarnya.
Saat ini, kontribusi IKM Indonesia
terhadap ekspor nasional masih
relatif rendah jika dibandingkan
negara-negara di kawasan Asia
Pasifik lainnya, yaitu baru mencapai
16% dari ekspor nasional. Jumlah
tersebut di bawah Singapura (40%),
Malaysia (20%), India (40%), dan
Cina (70%). Diharapkan dengan
pemberian fasilitas KITE IKM dapat
mendorong peningkatan kontribusi
ekspor pengusaha kecil meneng
ah agar dapat menyaingi kontribusi
ekspor pengusaha kecil menengah di
negara-negara Asia tersebut.
Sementara itu, Kepala Seksi
Fasilitas Impor Tujuan Ekspor
Pembebasan Direktorat Fasilitas
Kepabeanan Bea Cukai, Alfajri meng
ungkapkan dengan adanya pembebasan bea masuk dan PPN impor
serta akses impor bahan baku secara langsung, maka biaya produksi
jelas akan menurun. Penurunan
biaya produksi ini dapat memberikan manfaat bagi IKM, antara lain
meningkatkan profit, yang kemudian akan menambah modal usaha
atau investasi serta meningkatkan
kualitas produk. Kemudian, harga
jual lebih kompetitif sehingga dapat
bersaing dengan pengusaha di luar
negeri. Selanjutnya, penambahan
modal usaha atau investasi, kualitas

30-40 persen,” tegasnya.

Alfajri, Kepala Seksi Fasilitas Impor
Tujuan Ekspor Pembebasan.

produk, serta peningkatan daya saing tersebut akan berpotensi mendorong peningkatan volume dan
pasar ekspor IKM.
Alfajri mengungkapkan bahwa
dengan memberikan fasilitas KITE
IKM tidaklah cukup untuk dapat
menggenjot ekspor. Selain insentif
fiskal terkait biaya produksi, IKM
juga sangat memerlukan bantuan
untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti modal dan pembiayaan terbatas, karena tidak bank
able. Kemudian, masalah teknologi
mesin tertinggal atau produk tidak
up to date, tidak memiliki akses
pasar, kualitas produk tidak konsisten, serta kemasan atau desain
produk kurang kompetitif.
Oleh karena itu, Kementerian
Keuangan berupaya untuk mela
kukan sinergi dengan K/L terkait
yang juga memiliki program atau
kebijakan yang dapat membantu
IKM mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. “Dengan ada
nya sinergi kebijakan KITE IKM de
ngan program-program K/L untuk
mendukung pembiayaan, teknologi,
desain, kualitas produk, desain,
akses pasar, dan pemasaran bagi
IKM, diharapkan pada tahun 2019
kontribusi ekspor pengusaha kecil dan menengah terhadap ekspor
nasional dapat meningkat menjadi

Membantu Menyelesaikan Kesulitan
IKM
Pada tahap pertama ini, seba
nyak 22 IKM dari berbagai lokasi,
seperti di Tumang, Pekalongan,
Surakarta, Yogyakarta, Semarang,
Bali, dan Mataram baru saja diberikan fasilitas KITE IKM. Produknya beragam, mulai dari kerajinan tembaga, pakaian muslim, batik, kerajinan
dari logam, furnitur, rambut palsu,
kerajinan dari mutiara, dan lainnya.
Direktorat Fasilitas Kepabeanan Bea
Cukai senantiasa mengembangkan
jenis komoditas dan lokasi perusahaan yang memanfaatkan fasilitas
KITE IKM ini. Selain insentif fiskal
berupa pembebasan pajak impor,
IKM juga diberikan kemudahan
operasional yang tidak main-main,
seperti penyediaan modul sistem
pencatatan barang secara gratis,
pembebasan jaminan, dan pemberian akses kepabeanan.
Alfajri menambahkan, terdapat
juga kemudahan prosedural bagi
IKM, antara lain penyediaan modul
pencatatan dan pelaporan. Bea Cukai
akan memberikan IKM aplikasi yang
dapat membantu memudahkan IKM
mencatat barang-barang yang diimpor dengan serta ekspor hasil
produksi yang telah direalisasikan
untuk kemudian membuat laporan
Pertanggungjawaban, kemudian
Bea Cukai membebaskan jaminan.
Dalam skema KITE untuk perusahaan industri berskala besar, ketika
melakukan impor, perusahaan wajib menyerahkan jaminan sebesar
bea masuk dan PPN Impor yang
terutang. Khusus untuk IKM tidak
perlu menyerahkan jaminan sampai dengan jumlah nilai pungutan
bea masuk dan PPN Impor tertentu,
yaitu paling banyak Rp350 juta untuk industri kecil, dan paling banyak
Rp1 miliar untuk industri menengah
yang merupakan kuota jaminan yang
dibebaskan.
Setiap kali IKM melakukan impor,
kuota jaminan akan dipotong sejumlah nilai pungutan bea masuk dan
PPN Impor. Jika IKM telah melakukan satu atau beberapa kali impor
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sehingga melebihi kuota tersebut,
barulah IKM diwajibkan menyerahkan jaminan sebesar nilai kelebihan. Namun demikian, jika IKM telah
merealisasikan ekspor dan mempertanggungjawabkan barang yang
diimpor dengan fasilitas KITE IKM,
kuota jaminan akan kembali ditambah (top up) sebesar nilai pungutan
bea masuk dan PPN barang impor
yang telah direalisasikan ekspornya. “Adanya kebijakan “top up” kuota
jaminan tersebut agar mendorong
IKM aktif dalam merealisasikan ekspornya,” terangnya.
Kemudian, kemudahan lain dari
fasilitas KITE IKM adalah akses
kepabeanan. Untuk dapat melakukan impor dan ekspor, setiap perusahaan harus terlebih dahulu
teregistrasi sebagai importir dan eksportir. Khusus untuk IKM, registrasi
kepabeanan dapat diberikan secara
sekaligus bersamaan dengan pemberian fasilitas KITE IKM. Sebelum
ada fasilitas ini, pelaku IKM harus
membayar bea masuk dan pajak
impor. Banyak juga di antara mereka

yang tidak dapat mengimpor
sendiri, sehingga barang
impor diperoleh dari distributor dengan harga yang
berlipat. Dengan adanya
Fasilitas KITE IKM, diharapkan akan ada penurunan biaya produksi sebesar 20-25
persen bagi IKM.
Sebagai contoh, estimasi penghematan dari fasilitas KITE IKM bagi
IKM di wilayah Tumang bisa mencapai Rp5,51 miliar per tahun, PT
Sari Rambut di Bali bisa mencapai
Rp500 juta per tahun, PT Out of Asia
di Bantul bisa mencapai Rp380 juta
per tahun. Nilai penghematan tersebut berasal dari bea masuk yang
tidak perlu dibayar sebesar rata-rata 5 persen, pajak impor yang tidak
perlu dibayar sebesar 10 persen,
dan pemotongan rantai pasok distribusi bahan baku maupun hasil
produksi yang diperkirakan sebesar 5-10 persen karena IKM dapat
melakukan impor maupun ekspor
secara langsung tanpa melalui dua
atau tiga distributor.
Sejatinya, pemberian kebijakan
KITE IKM bukan disebabkan karena
adanya permasalahan atau kasus di
bidang impor yang dilakukan oleh
IKM. Sesuai misi utama Bea Cukai
saat ini yaitu fasilitasi industri, kebijakan KITE IKM berangkat dari
latar belakang untuk memperluas
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cakupan pemanfaatan fasilitas kepabeanan. Sebelumnya, fasilitas
kepabeanan yang ada hanya dapat
dinikmati oleh industri besar, sementara itu IKM merupakan pelaku
ekonomi yang jumlah dan sebarannya relatif lebih banyak dari industri
besar sehingga perlu adanya kebijakan agar IKM juga dapat memanfaatkan fasilitas kepabeanan.
“Terkait impor dan ekspor, justru selama ini IKM banyak yang
mengalami kesulitan di bidang impor dan ekspor, sehingga IKM tidak
mengimpor atau mengekspor secara langsung. Kebutuhan bahan
baku asal impor terpaksa diperoleh
dari tangan distributor dengan harga yang mahal. Begitupun dengan
ekspor, selama ini banyak IKM yang
tidak mampu mengekspor sendiri
produknya, sehingga penjualan ke
luar negeri dilakukan melalui distributor. Harga jual sebenarnya,
yang dibayarkan oleh buyer di luar
negeri, tentu tidak dapat dinikmati
sepenuhnya oleh IKM karena distributor yang menjadi penentu harga.
Dengan demikian, fasilitas KITE IKM
sejatinya merupakan kebijakan yang
dilatarbelakangi upaya pemerintah
untuk memberikan fasilitas serta
membantu menyelesaikan kesulitan
IKM,” pungkasnya.
(supomo)
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Payung Hukum Fasilitas KITE IKM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
No 177/PMK.04/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen)
No 01/BC/2017 yang diberlakukan mulai Tanggal 20 Januari 2017.
Adapun syarat dari pengusaha/IKM untuk memperoleh fasilitas KITE;
a). Izin usaha berupa: tanda daftar industri, izin usaha industri, atau dokumen sejenisnya beserta perubahannya,
(untuk badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha industri 3 tahun atau lebih); atau tanda daftar
industri, izin usaha industri, atau dokumen sejenisnya beserta perubahannya disertai kontrak penjualan ekspor
(untuk badan usaha yang melakukan kegiatan usaha industri kurang dari 3 tahun);
b). Surat pernyataan mengenai kesediaan dan kemampuan mendayagunakan IT Inventory KITE IKM;
c). Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi usaha paling kurang selama 2 tahun, disertai dengan peta dan
denah lokasi;
d). Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
e). Fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir, bagi badan usaha yang sudah wajib menyerahkan
SPT
f). Rencana produksi yang jelas, terdiri dari: alur produksi; daftar Barang dan/atau Bahan; daftar Hasil Produksi;
daftar kebutuhan Barang dan/atau Bahan untuk setiap satuan Hasil Produksi; dan daftar badan usaha penerima
subkontrak, dalam hal terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan;
g). Surat pernyataan yang ditandasahkan oleh notaris yang menyatakan bahwabadan usaha: bersedia
bertanggungjawab atas terjadinya penyalahgunaan fasilitas yang diberikan; bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar, bagi industri kecil; dan bukan merupakan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung
dengan usaha kecil atau usaha besar, bagi industri menengah;
h). Paparan mengenai proses bisnis dan gambaran umum badan usaha, paling kurang
mencantumkan jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, jumlah aset, utang, dan permodalan.

No Perusahaan

KPPBC

Barang Impor

Negara Asal

1

UD Daffi Art Gallery
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

2

CV Yudhistira
Jl.Raya Batan Simo KM.1,5 Batan,
Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah

Surakarta

kayu ash, besi

Amerika, Korea

Surakarta

hardware, Mesin

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

3
4
5
6
7
8
9

CV Ribka Furniture
Jl. Sumpah Pemuda No.
160, Mojonsongo, Solo
UD Timboel Art
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah
UD Muda Tama Art Gallery
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah
UD Yudibrass
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah
CV Aditama Art
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah
UD Intermedia Logam
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah
CV. Setya Budhy
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah

Barang Jadi

furniture
furniture, meja, kursi,
cabinet dan storage

Tujuan Ekspor

Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
USA, Perancis,
Jerman,
Belanda,
Australia
Belgia, Belanda,
Korea dan
Taiwan
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
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10

11

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21
22

CV Yanis Gallery
Pelemwulung 105 RT 04
Banguntapan, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta
PT Out of Asia
Jl Parang Tritis KM 8,5 Tembi,
Sewon, Bantul, Yogyakarta
CV Yogya Karya Andini
Kawasan Industri Banyakan,
Sitimulyo, Piyungan,
Bantul, Yogyakarta
CV Roda Jati, Semarang
Jalan Kartini No. 77 Kel.
Karangtempel, Kec. Semarang
Timur, Semarang, Jawa Tengah
PT Chamra Woodcarving
Jalan Kaligawe Semarang
- Demak Km 7 No. 309
Trimulyo Genuk Semarang
UD Daffi Art Gallery
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah
CV Yudhistira
Jl.Raya Batan Simo KM.1,5 Batan,
Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah
CV Ribka Furniture
Jl. Sumpah Pemuda No.
160, Mojonsongo, Solo
UD Timboel Art
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah
UD Muda Tama Art Gallery
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah
UD Yudibrass
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah
CV Aditama Art
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah
UD Intermedia Logam
Dusun Tumang, Desa Cepogo,
Boyolali, Jawa Tengah

Yogyakarta

Kain, Aksesoris

Cina, Kanada,
Jerman, Spanyol

jewelry, art of retwail store
display and decorative
(koper display, mannequin kombinasi kayu,
mannequin plastik,
costume jewelry, etc).

Yogyakarta

plastik

China

kerajinan dari marmer,
pandan, kayu

Eropa, Amerika

Yogyakarta

aksesoris,
kancing, barang
contoh

China dan Eropa

Tas, dan kerajinan dari kulit

Kanada, Jerman

Semarang

rel laci, sepatu
kursi, lem alteco, (saat ini belum
engsel sendok
impor, rencana
bengkok, engsel impor tahun 2017)
sendok lurus

Mebel

Taiwan,
Singapura

Semarang

kayu beech, oak, Jerman, Ukraina
cherry, walnut
& Bulgaria

Mebel

Australia

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

Surakarta

kayu ash, besi

Amerika, Korea

Surakarta

hardware, Mesin

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

Surakarta

lempengan
tembaga

Bulgaria, Italia, Cina kerajinan tembaga

furniture
furniture, meja, kursi,
cabinet dan storage

Kanada,
Jerman, UK,
Timur tengah,
USA, China

Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
USA, Perancis,
Jerman,
Belanda,
Australia
Belgia, Belanda,
Korea dan
Taiwan
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa
Amerika,
Jepang, Korea
dan Eropa

Daftar IKM Penerima Fasilitas KITE IKM
Sumber; Direktorat Fasilitas Kepabeanan DJBC, 2017
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LAPORAN UTAMA F

Geliat Industri Kecil
dan Menengah di Tegal
Julukan Tegal sebagai Jepangnya
Indonesia atau kota industri peng
olahan, rasanya masih kurang dikenal publik secara luas. Hal ini bisa
jadi karena penduduknya hanya
memproduksi barang berdasarkan
pesanan dan bahan komponen, atau
barang setengah jadi. Seperti yang
tidak kita sadari, aneka produk yang
dihasilkan dari kota ini ternyata dapat kita jumpai sehari-hari, antara
lain jendela kedap air, kemudi atau
perlengkapan kapal, suku cadang
pompa air, baut untuk alat-alat berat,
rice mill, branwir mobil pemadam
kebakaran, hingga hydrant air, dan
beberapa pengolahan logam lainnya.
Hydrant air.

I

ndustri pengolahan logam
di Tegal terus menjalankan roda
nya yang tersebar
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di sentra-sentra
industri di Tegal.
Selain Lingkungan
Industri Kecil (LIK)
di Dampyak, Kramat,
sentra-sentra industri itu tersebar juga
di Kecamatan Talang,
Tarub, Adiwerna,
Kramat, Suradadi,
Warureja, Lebaksiu,
dan Bumijawa. Lebih
dari 128.853 orang
terserap pada industri-industri peng
olahan, dari yang
berskala besar, menengah, kecil, hingga
mikro. Tidak salah
bila kemudian Tegal
mengklaim dirinya
sebagai kota industri.
Saat berkunjung
ke Tegal, Majalah WBC
berkesempatan me
ngunjungi beberapa lokasi industri
IKM. Kunjungan pertama kami pada
industri pengolahan logam untuk
dijadikan Hydrant Air. PT Karya
Paduyasa yang berlokasi di LIK
adalah salah satu pabrik pembuatan
hydrant air. Menurut penjelasan dari
pihak perusahaan, Wiharto, perusahaan ini memproduksi bermacammacam jenis hydrant air, mulai
dari moncong hydrant yang berselang satu, maupun berselang dua.
Jenis-jenis hydrant ini dipasarkan
ke Tangerang, Bali, dan Palembang.
Permintaannya bias lebih dari 200
buah per bulan.
Tetapi menurut Wiharto, karena
terlampau banyaknya permintaan
sedangkan tenaga kerja yang tersedia hanya 16 orang saja, menyebabkan perusahaan tidak bisa menyanggupi pesanan. Padahal potensi
usaha ini sangat menjanjikan. Untuk
saat ini, perusahaan memang belum
ada keinginan untuk menambah
jumlah tenaga kerja untuk meningkatkan industri ini. Mengenai bahan
bakun, perusahaan mendatangkannya dari dua kota, yaitu Klaten dan
Pekalongan, Jawa Tengah di mana
bahan baku untuk pembuatan hy
drant lebih banyak berasal dari baja

Etil Alkohol.

cor.
Kunjungan selanjutnya adalah ke Tempat Penampungan Etil
Alkohol milik PT Budiarta. Di tempat ini, juga dijual etil alkohol yang
produk akhirnya adalah Barang
Kena Cukai (BKC). Namun, ada juga
yang telah dicampur dengan bahan
yang produk akhirnya bukan BKC.
Perusahaan ini mendapat fasilitas
pembebasan atau tidak dipungut cukainya. Pembebasan tersebut dalam
setahun bisa mencapai 300 ribu liter,
maka itu perlu diawasi dengan benar oleh Bea Cukai. “Jadi kami di sini
hanya tempat penimbunan saja dari
pabrik gula. Kita ambil ke sini dan
sampai sini kita masukkan ke tabung
dan drum untuk selanjutnya dikirim
ke konsumen yang umumnya banyak
di Jakarta. Kita tidak memproduksi
etil alcohol, kita membeli dari pabrik
gula yang dalam produksi gulanya
menghasilkan etil alkohol,” ujar seorang perwakilan PT Budiarta.
PT Budiarta, yang berdiri sejak
tahun 2000, akan dikenakan cukai jika menjual ke tempat eceran
dan itupun sangat kecil, sekitar 10
persen saja. Namun, perusahaan
ini memiliki kuota pembebasan
dari pusat, misalnya dijual untuk
perusahaan kosmetik, pembuatan
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bahan pembersih lantai, pengharum
ruangan, dan lain-lain yang menggunakan bahan baku penolong etil alkohol. Kuota pembebasan diberikan
karena barang akhirnya bukan BKC.
Kalaupun barang akhirnya adalah
BKC, itupun bukan etil alkohol yang
kena cukai, melainkan barang itu
sendiri, misalnya perusahaan rokok
yang bahan penolongnya menggunakan etil alkohol seperti Nojorono
Kudus, maka cukainya dikenakan
nanti untuk cukai rokok bukan cukai
etil alkohol.
“Kita dikenakan cukai saat menjual ke tempat penjual eceran dimana nilai cukainya sebesar Rp20
ribu, dan untuk tahun 2016 lalu
kami membayar cukai sebesar Rp5
Miliar. Perusahaan kami ini satusatunya yang ada di Tegal dan yang
terbesar ada di Solo. Untuk etil alkohol ini kami ambil dari dua pabrik
gula di Jawa Tengah. Jadi proses
pembeliannya disesuaikan dengan
waktu musim giling tebu. Sebelum
giling tebu itulah kami memesan etil
alkoholnya.

LAPORAN UTAMA F
Sarung Goyor Jadi Produk Ekspor
Sarung tenun handmade, yaitu
sarung goyor, merupakan produk
asli Kabupaten Pemalang yang
dibuat secara tradisional dengan
menggunakan alat tenun manual
atau Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM).
Sebanyak 90 persen hasil produksinya adalah ditujukan untuk pasar
luar negeri, terutama negara-negara
Timur Tengah, yaitu Mesir, Iraq, dan
Somalia. Harga sarung goyor untuk
pasar dalam negeri dinilai relatif
tinggi, yaitu antara Rp150.000 hingga Rp500.000. Harga ini timbul terutama akibat proses produksi yang
rumit dan lama, dimana terdapat 17
tahapan atau proses hingga menjadi
selembar sarung.
Dari bincang-bincang dengan
perwakilan pengusaha sarung
goyor, yaitu PT Rimatex, proses bisnis produksi sarung goyor meliputi
pembelian bahan baku oleh peng
usaha dan dropping bahan baku ke
pengrajin. Kemudian melalui 17
tahapan pemrosesan bahan baku
menjadi kain, setelah itu kain hasil
tenun di-dropping ke pengusaha.
Selanjutnya, menjahit kain tenun
menjadi sarung, pemasangan merk
produk, dan pengemasan produk
penjualan. Dalam hal ini, pengrajin
tidak melakukan penjualan produk,
hanya menerima bahan baku, peng
olahan, dan mengembalikan hasil
olahan kepada pemasok bahan baku.
Di Pemalang, terdapat 4 peng
usaha sarung goyor yang memasok
bahan baku dan mengumpulkan
kain sarung dari para pengrajin,
yaitu Java ATBM yang memiliki 100
pengrajin, Rimatex dengan 20 peng
rajin, dan dua perusahaan lain yang
masing-masing memiliki 20 dan 10
pengrajin. Selain itu, terdapat juga
pengrajin sarung yang pengusaha
nya berada di Kota Tegal.
PT Rimatex rata-rata melakukan
penjualan sekitar 50 kodi per bulan.
Namun, hal itu tergantung juga de
ngan kondisi pasar. Apabila kondisi
pasar sedang sepi, pengusaha tidak
melakukan kegiatan finishing maupun penjualan produk. Biasanya
pesanan akan membeludak di masa
Idul Fitri dan bulan haji.

Sarung goyor.

Mengenai bahan baku, pembuatan sarung ini menggunakan
benang viscose rayon yang dipasok
dari perusahaan benang di Bandung,
Pekalongan, dan Tegal, namun bila
mengalami kekurangan bahan, pe
ngusaha akan membelinya di toko
benang terdekat. Untuk Rimatex
sendiri, tiap bulan menghabiskan
kurang lebih 100 bales benang @130
kg. Untuk mesin, dibuat secara sederhana dari kayu atas pesanan peng
rajin. Mengenai penjualan produk,
dilakukan berdasarkan pemesanan
yang dilakukan oleh pembeli, bukan
pengusaha menawarkan barang kepada pembeli di Jakarta, dan pembeli merupakan pihak yang melakukan
kegiatan ekspor.

Para pengusaha di Tegal telah
tersosialisasi dengan baik terkait
fasilitas KITE IKM, namun hingga
saat ini mereka belum memberikan
tanggapan selanjutnya. Hal ini tidak
menyurutkan langkah Bea Cukai
Tegal untuk terus mensosialisasikan kebijakan ini, terutama dalam
menawarkan dan menjelaskan fasilitas KITE IKM baik melalui sosialisasi
maupun kunjungan ke perusahaanperusahaan IKM.
(Ariessuryantini)
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F WAWANCARA
Robi Toni, SE, MM. Direktur Fasilitas Kepabeanan

“Kami Senantiasa Meningkatkan Kompetensi
Pegawai Bea Cukai di Bidang KITE IKM”
Menghadapi era pasar bebas Asean seperti saat ini, pihak pe
nyelenggara negara sangat mengandalkan peran Usaha Mikro
Kecil Menengah atau UMKM yang di dalamnya termasuk Industri
Kecil Menengah (IKM). Peresmian Fasilitas Kemudahan Impor
untuk Tujuan Ekspor (KITE) IKM oleh Presiden akhir Januari
lalu, digadang-gadang sebagai tonggak dimulainya era ekonomi
baru yang memihak pada rakyat dan dipercaya mampu bersa
ing di kancah global. Sebagai bagian dari penyelenggara negara,
Bea Cukai memfasilitasi IKM dengan menerbitkan fasilitas KITE
IKM sesuai dengan fungsinya yakni industrial assistance dan
trade facilitator. Untuk mengetahui sejauh mana program ini
berjalan, WBC mewawancarai Direktur Fasilitas Kepabeanan
Bea Cukai, Robi Toni di ruang kerjanya di Kantor Pusat Bea
Cukai, Jakarta medio Februari 2017. Berikut petikannya.
Sebenarnya apa maksud dan tujuan
fasilitas KITE?
Fasilitas KITE pada dasarnya
merupakan insentif fiskal yang diberikan dalam bentuk pembebasan
bea masuk dan PPN Impor terhadap impor yang dilakukan perusahaan, sepanjang hasil produksinya
diekspor. Pemberian fasilitas ini
diharapkan dapat menurunkan biaya produksi perusahaan sehingga
perusahaan dapat lebih kompetitif
di dunia usaha. Lebih jauh lagi, dengan semakin kompetitifnya perusahaan, kami harap kegiatan ekspor
yang mereka lakukan juga dapat
meningkat. Selain itu, fasilitas KITE
juga merupakan bentuk dukungan
pemerintah bagi industri sehingga

kami harap dapat meningkatkan
investasi.
Apa saja pokok kebijakan KITE, khususnya terkait dengan pengembangan IKM?
Fasilitas KITE selama ini ha
nya diberikan untuk industri besar.
Dalam perkembangannya, kami
melihat potensi yang besar dari
industri kecil dan menengah untuk
berkontribusi terhadap ekspor nasional, sehingga perlu dukungan
pemerintah melalui pemberian fasilitas. Dari sana, muncul wacana untuk mengekstensifikasi pemberian
fasilitas KITE kepada IKM, yang akhirnya terwujud melalui fasilitas KITE
IKM yang baru diluncurkan tanggal
30 Januari 2017
oleh Presiden
Joko Widodo.
Dalam fasilitas
KITE IKM, kami
mempermudah persyaratan yang harus
dipenuhi oleh
IKM untuk dapat
menggunakan
fasilitas KITE.
Kami juga memberikan beberapa kemudahan
tambahan, se
perti pemberian
fasilitas tidak
hanya untuk
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bahan baku/bahan penolong, namun
juga diberikan untuk barang modal/
mesin dan barang contoh. Kemudian,
tidak diperlukan mempertaruhkan
jaminan sampai batas nilai tertentu,
dan dibukanya akses pemasukan
bahan baku dan pengeluaran hasil
produksi dari kawasan berikat, gudang berikat, dan pusat logistik berikat, selain dari luar daerah pabean.
Sejauh mana sosialisasi KITE ini
dilakukan oleh Direktorat Fasilitas
Kepabeanan?
Dalam waktu dekat, kami berencana melakukan sosialisasi kepada
petugas Bea Cukai di kantor-kantor pelayanan seluruh Indonesia.
Bentuknya, training of trainer.
Nantinya, para petugas ini yang akan
kembali mensosialisasikan langsung
kepada IKM di wilayahnya masingmasing. Kami senantiasa meningkatkan kompetensi pegawai Bea Cukai
di bidang KITE IKM.
Cara ini kami rasa lebih efisien.
Koordinasi juga telah dilakukan
dengan instansi terkait, seperti
Kemendag, Kemenperin, Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),
dan sebagainya. Informasi terkait
fasilitas ini juga sudah cukup terdistribusi dengan baik, karena saat
melakukan pencarian potensi IKM
sebelumnya, kami juga sekaligus
menyampaikan garis besar informasi terkait fasilitas ini. Sambutan para
IKM terhadap fasilitas ini juga sangat

WAWANCARA F
positif, sehingga banyak yang secara
aktif menghubungi kami atau para
petugas di lapangan untuk mendapatkan informasi.
Apakah KITE sudah terbukti dalam
meningkatkan efisiensi usaha, terutama IKM?
Seberapa jauh efektivitas
fasilitas KITE untuk meningkatkan
efisiensi usaha IKM tentunya baru
dapat dilihat beberapa waktu ke
depan. Baru beberapa IKM yang
melakukan importasi dengan fasilitas KITE. Mereka pun masih membutuhkan waktu untuk melakukan
produksi sebelum akhirnya hasil
produksinya diekspor. Namun, secara umum dari pembebasan bea
masuk dan pajak dalam rangka
impor (PDRI) saja, hitungannya IKM
dapat berhemat setidaknya 20-25
persen. Belum lagi, kalau kita memperhitungkan rantai pasok yang
dipangkas, karena mereka dapat
membeli dari pusat logistik berikat,
misalnya. Penghematannya tentu
dapat lebih besar lagi. Salah satu
IKM di bidang furniture yang telah
menggunakan fasilitas KITE IKM
bahkan memperhitungkan dengan
fasilitas KITE, mereka dapat menurunkan harga jual hasil produksinya
sampai 40 persen. Ini luar biasa.
Apa saja stimulus fiskal selain
KITE untuk meningkatkan industri
nasional?
Di Bea Cukai kita punya fasilitas
Tempat Penimbunan Berikat, termasuk di dalamnya fasilitas pusat
logistik berikat yang diharapkan
dapat menjadi hub penyedia bahan
baku bagi industri Asia-Pasifik. Ada
juga pemberian bea masuk ditanggung pemerintah untuk industriindustri tertentu. Di luar Bea Cukai,
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) memberikan fasilitas mas
terlist, yaitu pembebasan bea masuk untuk mesin-mesin industri. Masih banyak lagi yang
lain sesuai peruntukannya
masing-masing. Kalau semua stimulus ini dapat dimanfaatkan dengan baik
oleh industri, efeknya akan

bagus sekali.
Apa saja kendala bagi Bea Cukai
dalam menerapkan fasilitas KITE
IKM?
Kendala yang ada lebih kepada
kesiapan IKM itu sendiri. Beberapa
masih belum mempunyai legalitas
yang diperlukan untuk melakukan
impor secara langsung, misalnya
Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
dan Angka Pengenal Impor (API).
Perlu waktu juga untuk melakukan
asistensi kepada mereka untuk dapat melakukan impor secara langsung, termasuk teknis pengoperasian Customs Excise Information
System and Automation (CEISA)
yang digunakan.
Bagaimana Bea Cukai mengatasi
kendala tersebut?
Kami melakukan pelatihan dan
asistensi, baik kepada pegawai maupun kepada IKM. Asistensi kami prioritaskan untuk dilakukan di wilayah
di mana terdapat IKM yang akan
segera melakukan impor, seperti
Denpasar dan Yogyakarta. Asistensi
juga tidak hanya dilakukan secara
tersentralisasi oleh kantor pusat,
namun dapat juga melalui agenagen fasilitas di kantor-kantor pelayanan terdekat dengan lokasi IKM.
Bagaimana pandangan Bapak mengenai antusiasme para pelaku usaha, khususnya IKM dalam merespon
KITE ini?
Sangat positif. Mereka secara aktif mencari informasi tentang fasilitas KITE IKM ini. Sejak hari pertama
diluncurkan, sudah ada 22 IKM yang
menggunakan fasilitas ini dari berbagai bidang industri. Masih banyak
juga yang sedang dalam proses
pengajuan.

dengan pemberian modal usaha bagi
pelaku IKM?
Pada umumnya, IKM memiliki
empat kendala utama. Pertama,
struktur biaya yang tidak efisien.
Kedua, akses terhadap bahan baku
dan pemasaran hasil produksi.
Ketiga, pembiayaan. Keempat, kua
litas produk seringkali tidak konsisten. Fasilitas KITE IKM merupakan solusi untuk kendala pertama
dan kedua, karena dapat menekan
struktur biaya melalui pembebasan
bea masuk dan PDRI serta melalui
dibukanya akses bahan baku dan
pemasaran hasil produksi dari dan
ke kawasan berikat, gudang berikat,
pusat logistik berikat, dan kawasan
lainnya.
Untuk kendala terkait pembiayaan, kami menggandeng LPEI
untuk bekerja sama. Identitas IKM
sebagai pengguna fasilitas KITE
nantinya dapat menjadi semacam
rekomendasi untuk memperoleh
pembiayaan atau modal usaha dari
LPEI, tentunya dengan bunga yang
rendah. Kemudian terkait dengan
kualitas produk, kami bentuk pusat
logistik berikat yang juga berfungsi
untuk melakukan quality control
bagi produk IKM sebelum diekspor,
sehingga produk mereka dapat
terstandarisasi.
(**)

Bisa dijelaskan apakah KITE juga
merupakan satu paket
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YUK CERMATI
ATURAN
IMPOR
BARANG
KIRIMAN!
Tak sedikit orang yang masih
bingung saat mengambil
barang kiriman dari luar
negeri. Bisa saja pembelian
dilakukan secara online tetapi
tidak tahu bagaimana prosedur
pengambilannya, atau yang
mendapat kiriman barang
dari kerabatnya yang di luar
negeri, tetapi ternyata harus
membayar sejumlah uang. Pasti
jadi bingung, kenapa dikirimi
oleh-oleh tapi mesti membayar
untuk mengambilnya?
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Kantor Pos Pasar Baru.

Kiriman melalui Kantor Pos Pasar Baru.

Belanja Barang dari
Luar Negeri
Sebut saja Dina,
yang melakukan
transaksi online
pembelian barang
dari luar negeri.
Dari proses yang ia
jalani, didapatkan
informasi penting,
bahwa untuk kita
yang gemar membeli barang di luar
negeri, baik secara
online m a u p u n
berbelanja langsung di luar negeri,
diketahui bahwa
barang berupa pakaian jadi dan elektronik masuk dalam
barang yang dibatasi impornya. Maksud
dibatasi adalah
kedua komoditi ini
diatur langsung
oleh Kementerian
yang membidangi
perdagangan luar
negeri, dalam hal
ini Kementerian
Perdagangan. Untuk
membeli kedua barang tersebut perlu dipertimbangkan
juga aturan yang
membatasi.
Jangan sampai,
sudah belanja ba
nyak di luar negeri,
tapi sampai di tanah
air barang tidak di
ijinkan keluar oleh
regulasi dalam hal
ini diawasi oleh Bea
Cukai yang salah
satu
t u g a s ny a
yaitu menjalankan
peraturan titipan
dari Kementerian
Perdagangan.
Pemberian fasilitas pembebasan
bea masuk dan pajak impor oleh Bea
Cukai tentu sangat
meringankan kita,

namun wajib mengetahui ketentuan
yang berlaku tentang barang-barang
yang dibatasi impornya atau bahkan
dilarang untuk diimpor. Berikut adalah pembebasan dan pembatasan
yang diberikan pemerintah untuk barang impor baik kiriman (beli online)
maupun bawaan penumpang (beli
langsung di luar negeri), yaitu untuk
pembatasan impor atas barang kiriman (per kiriman) untuk pakaian jadi
hanya 10 buah dan elektronik 2 unit
dengan pembebasan FOB USD100.
Untuk pembatasan impor barang
bawaan (per orang) untuk pakaian
jadi FOB USD1.000 dan elektronik
FOB USD1.500 dengan pembebasan
FOB USD250. Jika melebih nilai yang
dibatasi, barang tidak dapat dikeluarkan, karena untuk impor kedua
komoditi tersebut hanya boleh dilaksanakan oleh importir umum
yang memiliki angka pengenal impor
umum dan telah melewati verifikasi
atau penelusuran teknis dari instansi
terkait.
Kiriman Barang dari Luar Negeri
Setelah barang tiba dan telah
dibongkar muat, maka barang akan
diambil dan didistribusikan ke ma
sing-masing penyedia jasa yang bersangkutan. Baru setelah itu barangbarang didistribusikan ke kota-kota
tujuan. Untuk barang kiriman dari
luar negeri juga ada pajak tertentu
yang dikenakan.
Setiap kiriman dari luar negeri
yang masuk ke Indonesia, sebelum di
teruskan ke kantor pos, harus melewati proses pemeriksaan Bea Cukai
terlebih dahulu sesuai dengan kota
tujuan kiriman. Pihak Bea Cukai akan
memeriksa kiriman dan menentukan
besar pajak dari kiriman tersebut.
Setelah kiriman selesai diperiksa, kiriman baru diteruskan ke kantor pos. Kantor pos memberikan info
dan tagihan pajak kepada pelanggan
berdasarkan dokumen-dokumen
pemeriksaan yang sudah ditetapkan
oleh kantor Bea Cukai, tidak boleh
lebih ataupun kurang.
Bagi kiriman tidak terkena pajak, kiriman akan diantar langsung
ke alamat, biasanya penerima hanya
membayar biaya bungkus ulang dan
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Barang kiriman melalui kantor pos Pasar Baru.

Pasar Baru.

lalu bea. Namun jika kiriman tersebut terkena pajak, penerima harus
mengambil langsung ke Kantor
Pos guna menyelesaikan pajaknya.
Petugas pos akan menghubungi
melalui telepon atau mengantarkan
surat panggilan ke rumah. Untuk
melakukan klaim terkait pajak yang
dikenakan atas barang kiriman, bisa
langsung mendatangi kantor pela
yanan Bea Cukai dengan membawa
invoice/bukti pembelian/transfer
atau menghubungi kontak layanan
Bea Cukai di nomor telepon 1500225.
Jadi, jika menerima kiriman dari luar
negeri dan harus membayar sejumlah uang, bisa jadi kirimannya terkena pajak, maka itu tetap hati-hati
dan ingat, kantor pos hanya sebagai

tempat untuk mempermudah kita
melakukan pembayaran pajak barang kiriman, pengambilan, atau
pengantaran kiriman.
Aturan Baru Barang Kiriman dari
Luar Negeri (PMK 182 - 2016)
Beberapa waktu yang lalu telah
diundangkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016
tentang Ketentuan Impor Barang
Kiriman. Peraturan yang akan
berlaku 60 hari sejak tanggal 29
November 2016 tersebut menggantikan peraturan sebe
l umnya
yang mengatur impor barang kiriman, yaitu Pasal 23 sampai de
ngan Pasal 31 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 188/PMK. 04/2010
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tentang Impor Barang yang Dibawa
oleh Penumpang, Awak Sarana
Pengangkut, Pelintas Batas dan
Barang Kiriman.
Banyak perubahan yang mendasar dari aturan sebelumnya.
Antara lain:
XX P e r b e d a a n
Mendasar.
Perbedaan mendasar dari ketentuan yang mengatur sebelumnya
adalah mengenai kewajiban atas
pembayaran bea masuk dan pajak impor serta nilai pembebasan yang diberikan. Peraturan ini
menurut saya lebih menguntungkan bagi kita, namun juga lebih
jelas beban dan tanggung jawab
yang ditanggung oleh si pemilik
barang.
XX Kewajiban Membayar. Untuk
aturan baru ini, pihak pos/PJT
(Perusahaan Jasa Titipan) atau
singkat pihak pos yang bertanggung jawab atas kewajiban
pembayaran bea masuk dan pajak impornya atas barang yang
masih dalam batas yang ditentukan. Pihak pos lah yang nantinya
berhubungan langsung dengan
Bea Cukai berkaitan dengan barang kiriman kita. Sedangkan,
kita nanti hanya berhubungan
dengan pihak pos yang mena
ngani barang kiriman kita jika
nilainya masih dalam batas yang
ditentukan.
XX Pembebasan Bea Masuk lebih
tinggi menjadi FOB USD100,
serta Pembebasan Cukai. Hal
yang menarik dari aturan baru
ini adalah mengenai jumlah pembebasan barang kiriman yang
diberikan oleh Bea Cukai untuk
kita. Semula, Bea Cukai memberikan pembebasan bea masuk
sebesar FOB USD50 setiap pe
nerima barang per kiriman, sekarang menjadi FOB USD100 setiap
penerima barang per kiriman.
Namun, di sini ada perbedaan
dari perhitungan sebelumnya.
Jika dulu barang yang melebihi
pembebasan akan dikenakan
bea masuk dan pajak impor atas
kelebihannya, sekarang atas barang kiriman yang melebihi nilai
pembebasan (FOB USD100) akan

FEATURE F
seluruhnya dikenakan bea masuk
dan pajak impor.
Untuk barang kiriman berupa barang kena cukai, diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/
atau pajak dalam rangka impor
untuk setiap penerima barang
per kiriman dengan jumlah pa
ling banyak 40 batang sigaret,
10 batang cerutu, atau 40 gram
tembakau iris/hasil tembakau
lainnya; dan/atau 350 mililiter
minuman yang mengandung
etil alkohol. Kalau lebih dari 1
jenis, pembebasan bea masuk
dan cukai diberikan setara de
ngan perbandingan jumlah per
jenis hasil tembakau tersebut.
Lalu kalau jumlahnya lebih,
atas kelebihan barang kena cukai tersebut dimusnahkan oleh
Pejabat Bea Cukai dengan disaksikan penyelenggara pos yang
bersangkutan.
XX Dokumen Dasar Perjanjian
Pengiriman Barang
Bea Cukai dalam hal ini akan selalu berpedoman pada Dokumen
Pengiriman Barang atau yang
disebut dengan Consignment
Note yang diberikan oleh pihak
pos. Dokumen ini memiliki kode
CN- 22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen
perjanjian pengiriman barang
antara pengirim barang di luar
negeri dengan penyelenggara
pos untuk mengirimkan barang
kiriman kepada penerima barang
di dalam negeri. Apabila dari
hasil penelitian ternyata barang
kita memiliki nilai di atas FOB
USD1500, maka pihak pos akan
memberitahukan kita agar membuat dokumen impor sendiri, yaitu berupa Pemberitahuan Impor
Barang Khusus (PIBK). Nanti,
dokumen PIBK ini dikuasakan ke
pos dan diserahkan ke Bea Cukai.
Kita sendiri yang menghitung bea
masuk dan pajak impornya serta
kewajiban pemenuhan ketentuan
larangan dan pembatasan atas
barang kiriman tersebut.
XX Pemeriksaan Pabean Simpel
dengan Manajemen Risiko dan
Penerapan Satu Tarif Bea Masuk

7,5%
Bea Cukai dengan manajemen
risiko akan melakukan pemeriksaan pabean atas barang kiriman kita. Melakukan pemeriksaan fisik yang disaksikan oleh
pihak pos. Barangnya sampai
dengan FOB USD100, maka diberikan persetujuan pengeluaran. Barangnya lebih dari FOB
USD100 s.d. FOB USD1500, maka
melalui pihak pos akan memberitahukan kita mengenai dokumen
pelengkap yang kita punya, sebagai dasar pengenaan bea masuk
dan pajak impor serta pemberitahuan kepada kita mengenai
kewajiban pemenuhan larangan
dan pembatasan atas barang
tersebut.
Atas barang ini dikenakan tarif bea masuk sebesar 7,5%
kecuali untuk barang kiriman
berupa buku ilmu pengetahuan.
Bea Cukai akan mengeluarkan dokumen Surat Penetapan
Pembayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang
merupakan dasar pembayaran
bea masuk dan pajak impor serta
merupakan persetujuan pengeluaran barang. Di sini, pihak pos
yang membayar bea masuk dan
pajak impornya yang terutang,
dan kita yang membayar ke
pihak posnya termasuk biaya
handling dan packing ulang, serta biaya lainnya yang dikenakan
pihak pos.

Barangnya lebih dari USD1500,
Bea Cukai melalui pos memberitahukan kita agar menyampaikan PIBK atau Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) apabila pene
rima barang merupakan badan
usaha (bukan perseorang
a n).
Kita hitung dan bayar sendiri bea
masuk dan pajaknya, dan kalau
tidak ada Surat Penetapan Tarif
dan Nilai Pabean (SPTNP) dari
Bea Cukai berarti barang Kita
boleh dikeluarkan, dan jika ada
SPTNP maka bayar dulu jika terjadi kekurangan.
XX Pengajuan Keberatan. Penerima
barang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal terhadap pe
netapan Pejabat Bea Cukai de
ngan dilampiri data dan/atau
bukti yang mendukung alasan
pengajuan keberatan.
(Aries Suryantini)
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Yoan Pratama

Kembangkan
Terus Bakat Dan
Potensi Diri

S

aat kita mempunyai kemauan dan kerja keras,
akan selalu ada jalan untuk
meraih mimpi. Kalimat-kalimat itu
patut diresapi dan dijalankan dalam
kehidupan sehari-hari untuk memotivasi kita agar tetap semangat
dalam belajar, bekerja, dan berkarya
guna meraih cita-cita. Ini pula yang
ternyata menjadi inspirasi bagi seorang Yoan Pratama, pegawai Bea
dan Cukai KPPBC Tipe C Kotabaru.
Pria kelahiran Bojonegoro 20
Desember 1993, mengaku senang
menjadi salah satu bagian dari Tim
Perubahan KPPBC TMP C Kotabaru.
“Rasanya bangga bisa menjadi bagian dari tim perubahan karena ber
arti atasan mempercayai saya, dan
saya harus bisa mewujudkan kepercayaan tersebut,” ujar Yoan yang
telah membuat beberapa jenis aplikasi pelayanan online di Bea Cukai
Kotabaru.
Seperti diketahui, saat ini KPPBC
TMP C Kotabaru sedang dan terus
melakukan perubahan beberapa
hal terutama untuk mempermudah
proses bisnis kepada pengguna
jasanya. Dan tercatat beberapa
aplikasi yang sudah dibuat di Bea
Cukai Kotabaru dan melibatkan
Yoan salah satunya adalah aplikasi untuk ijin muat di luar kawasan
pabean yang diajukan secara online, ijin bongkar di luar kawasan
pabean yang diajukan secara online, ijin timbun di luar kawasan
pabean yang diajukan secara online, redress manifest online, LS
Online (karena Bea Cukai Kotabaru
belum terhubung dengan INSW) dan
yang sedang dimatangkan adalah

Sosialisasi online.
“Saya terlibat dalam tim perubahan, awalnya saat kepala kantor
masih dijabat Pak Fachrudin. Waktu
itu saya diberi ditantang untuk membuat beberapa hal terkait dengan
aplikasi. Pokoknya kalau pimpinan
memerintahkan kita harus siap saja
dulu, bagaimana eksekusinya yang
penting siap dulu,” ujar Yoan yang
setiap perintah membuat satu buah
aplikasi online memerlukan waktu 2
minggu.
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Belajar
Hal
Baru
untuk
Pengembangan Diri
Sebenarnya Yoan sempat merasa
agak kurang pede disebabkan latar
belakangnya bukan bidang Informasi
Teknologi (IT). Mensiasatinya ia belajar dari berbagai sumber, mulai dari
Youtube sampai literatur-literatur
bisa menyelesaikan tugas pertamanya dengan membuat website KPPBC
Kota Baru. Melihat hal itu Kepala
Kantor memintanya mengembangkan aplikasi Web based atau apliksi
yang berjalan dengan menggunakan
basis teknologi web atau browser,
selanjutnya membuat menu login.
Sampai beberapa macam jenis
menu, hingga akhirnya diminta untuk
buatkan aplikasi pelayanan untuk ijin
muat.
“Jadi saat Kepala Kantornya Pak
Fachrudin saya membuat aplikasi
online ijin muat. Kemudian pada
masanya pak Bagus langsung beliau
punya ide-ide mulai dari ijin bongkar, ijin timbun dibikin online juga,
intranet kantor bikin, e log book, LS
Online dan rencananya sosialisasi
online,” ungkap anak pertama dari
dua bersaudara.
Kalau awalnya Yoan diperintahkan Kepala Kantor sebelumnya,
Fachrudin untuk membuat apli
kasi online dengan melakukan
studi banding IT ke Kantor Pusat
Pertamina di Medan Merdeka Timur
Jakarta selama seminggu bersama
salah seorang rekannya pegawai
Bea Cukai Kotabaru. Kini untuk
bisa menjalankan perintah Kepala
Kantor, Bagus Sulistijono, upaya itu
ia lakukan dengan cara belajar dari
berbagai sumber, masukan dari temen, dan dari literatur.
“Diperintah atasan berarti atasan
memberi kepercayaan kepada kita
dan harus semaksimal mungkin
melaksanakan kepercayaan tersebut. Caranya harus banyak belajar
supaya kita bisa mengembangkan
diri. Kalau kita diperintahkan jangan
bilang tidak bisa, tetapi harus selalu
siap menjalankan perintah, tidak
tahu bagaimana urusannya nanti
bisa atau tidak yang penting kita

harus berusaha, kalau bilang tidak
bisa nanti kita akan terbelenggu de
ngan ketidakmampuan kita sendiri,
padahal potensi diri kita harus terus
dikembangkan,” demikian motifasi
dari Yoan untuk para pegawai agar
mau belajar dan berusaha dengan
hal-hal yang baru.
Mulanya sebagai mahasiswa
Universitas Gajahmada, Yoan bercita-cita ingin menjadi ahli kimia
dengan memilih jurusan Tehnik
Kimia. Namun Yoan menyadari keterbatasan orangtuanya untuk membiayai kuliahnya sampai selesai, sang
bapak hanya seorang supir dan ibunya penjual kerupuk, ia pun berusaha mencari alternatif lain untuk bisa
kuliah di tempat lain, tanpa mengeluarkan biaya atau paling tidak dengan
biaya yang murah. Mengikuti test di
STAN adalah pilihannya meski waktu
itu baru dua bulan menjadi mahasiswa di UGM.
“Saat daftar untuk test saring
an program D1 Bea Cukai saja yang
dibuka. Setelah menjalani test, saya
dinyatakan lulus diterima sebagai
mahasiswa STAN. Kuliah di UGM
saya tinggalkan, dan memutuskan lanjut pendidikan di D1 STAN
Angkatan XVIII selama 1 tahun di
BDK Makassar tahun 2012. Setelah
lulus tahun 2013 saya mendapat
penempatan pertama di KPPBC
TMP C Kotabaru hingga sekarang,”

ceritanya.
“Saya bangga bekerja sebagai
bagian dari tim yang menetapkan
dan menjunjung tinggi standar dan
etika. Tim tidak hanya memikirkan
apa yang kita lakukan, namun juga
cara kita melakukannya bagaimana tindakan kita saat bekerja atas
nama, KPPBC Kotabaru,” ungkapnya.
Menceritakan kembali saat pertama kali ditugaskan ke Kotabaru,
awalnya dia memang kaget, tidak
terpikirkan sama sekali akan ditempatkan di kota ini. Ternyata setelah
tiga tahun bertugas di Kotabaru ia
begitu menikmati, karena rasa kekeluargaan yang kuat antara pegawai,
antara Kasubsi, Kasi sampai Kepala
kantor saling merangkul, bila ada
yang kesusahan semua pasti
membantu.
“Semoga Kantor Bea Cukai
Kotabaru semakin baik lagi semakin
bisa membuat inovasi yang ‘gila’ dan
bisa bermanfaat bagi pengguna jasa
dan demi kemajuan dan kepentingan
NKRI. Walaupun kita ditempatkan di
kota kecil, tetapi tetap semangat
demi negara Indonesia,” ujar penghobi futsal.
(Ariessuryantini)
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F RUANG KESEHATAN

Pentingkah Medical Check-Up?
Dr Sang Anggapratiwi F. MKes

K

esehatan mahal harganya, tetapi ketika sakit bisa lebih mahal lagi biayanya. Karena itu, mencegah lebih
baik daripada mengobati. Sebagai langkah pencegahan, medical check-up (MCU) dapat dilakukan untuk
mengetahui kondisi kesehatan, sekaligus mendeteksi suatu penyakit sejak dini.

Makin dini suatu penyakit terdeteksi, maka makin cepat pertolongan yang dapat diberikan. Dengan begini, penyakit
tidak berlanjut ke tahap yang lebih serius, sekaligus mencegah pertolongan yang lebih rumit.
MCU diperlukan oleh perempuan dan laki-laki, baik usia masih muda ataupun orang lanjut usia. Orang yang terlihat
sehat pun perlu melakukan MCU, terutama untuk memeriksa tingkat kesehatan serta kemungkinan adanya penyakit
serius yang belum menunjukkan gejala.
Poliklinik Kantor Pusat Bea Cukai secara rutin melaksanakan MCU bagi pejabat dan pegawai sejak beberapa tahun
yang lalu. Di tahun 2017 ini, direncanakan 4 kali kegiatan MCU, dimana 2 kali untuk pejabat dan 2 kali untuk pegawai,
dengan selang waktu 6 bulan. Target kami adalah seluruh pejabat dan pegawai Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai
pernah melakukan MCU minimal 1 kali dalam setahun.
MCU bisa dikategorikan dalam beberapa tingkatan mulai dari MCU sederhana, sedang, sampai komprehensif/
menyeluruh. MCU yang saat ini diterapkan di Poliklinik Kantor Pusat Bea Cukai adalah MCU tingkat sedang, yang
meliputi faktor-faktor risiko penyakit tidak menular antara lain berat badan, tekanan darah, gula darah, kolesterol,
trigliserida, dan asam urat.
Secara umum, berikut ini beberapa hal yang diperiksa melalui MCU:

Berat Badan
Indeks masa tubuh/IMT (body mass index/BMI) yang tidak normal dapat memicu berbagai penyakit. Kegemukan
dapat meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung, diabetes tipe 2, osteoartritis, hipertensi, dan kanker. Sedangkan
kondisi fisik yang terlalu kurus berisiko melemahkan sistem kekebalan tubuh, mengakibatkan osteoporosis, dan
anemia. Oleh karena itu, penting untuk memeriksakan BMI setahun sekali untuk memantau berat badan agar selalu
terjaga ideal.
Sebenarnya BMI dapat dihitung sendiri di rumah. Caranya ialah berat badan (kg) : tinggi (m)2. BMI normal untuk
populasi Asia adalah 18,5 hingga 22,9. Namun jika Anda mengalami penurunan berat badan secara drastis, kegemukan, atau memiliki BMI yang tidak normal, segera konsultasikan kepada dokter untuk menanganinya.

Tekanan Darah
Tekanan darah normal untuk usia di bawah 60 tahun adalah bilangan atas (sistolik) kurang dari 140 mm Hg dan
bilangan bawah (diastolik) kurang dari 90, atau biasa dibaca <140/90. Sedangkan pada usia di atas 60 tahun, standar
normalnya adalah kurang dari 150/90 mm Hg. Tekanan darah di atas angka normal berarti hipertensi (tekanan darah
tinggi).
Untuk orang dengan tekanan darah normal, tes dapat dilakukan cukup 1-2 kali setahun. Sedangkan untuk yang
mengidap hipertensi atau hipotensi perlu melakukan tes lebih sering.

Gula Darah
Tes ini pada umumnya dilakukan bagi orang berusia 45 tahun ke atas, setidaknya tiap tahun sekali. Namun, saat
ini penyakit diabetes sudah mulai sering dijumpai pada usia muda, terlebih jika memiliki risiko diabetes, atau riwayat
keluarga ada pengidap diabetes, konsultasikan pada dokter untuk segera menjalani tes, dan lebih sering, tidak harus
menunggu usia 45 tahun.
Selain itu, jika Anda mengalami gejala seperti berat badan menurun drastis tanpa sebab yang jelas, sering merasa
haus dan lapar, kesemutan pada tangan atau kaki, serta sering buang air kecil, segera lakukan tes ini untuk memastikan kemungkinan diabetes. Sebelum melakukan tes, disarankan berpuasa selama 8 - 12 jam.
Tes gula darah puasa akan menunjukkan salah satu hasil berikut:
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XX Normal: 70-100 mg/dL
XX Pra diabetes: 100-125 mg/dL
XX Diabetes: ≥ 126 mg/dL
Kadar gula darah yang tinggi dan tidak dikontrol dengan benar, akan menyebabkan kerusakan dinding endothel
pembuluh darah dan memudahkan terjadinya plak/kerak (atherosclerosis). Plak yang makin menebal menyebabkan
dinding pembuluh darah menyempit bahkan menyumbat pembuluh darah. Sumbatan pada pembuluh darah jantung
menjadi penyebab timbulnya serangan jantung, sedangkan sumbatan pada pembuluh darah otak akan menyebabkan
stroke.

Kolesterol dan trigliserida
Kolesterol pada dasarnya adalah jenis lemak yang dibutuhkan tubuh, namun jumlah yang berlebihan dapat me
nyumbat pembuluh darah dan memicu penyakit jantung serta stroke. Kolesterol khususnya LDL atau trigliserida
adalah jenis lemak yang mudah menumpuk pada dinding endithel pembuluh darah. Jika tidak dikontrol dengan benar
maka resiko terjadinya serangan jantung atau stroke akan meningkat seiring peningkatan kadar lemak ini.
Kolesterol normal adalah sebagai berikut:
XX
XX
XX
XX

Total kolesterol sebaiknya di bawah 200mg/dL.
Kolesterol baik (high-density lipoprotein/HDL) sebaiknya di atas 50 mg/dL.
Kolesterol jahat (low-density lipoprotein/LDL) sebaiknya di bawah 130 mg/dL.
Trigliserida sebaiknya kurang dari 150 mg/dL.

Bagi orang dengan kondisi kesehatan yang normal, tes dapat dilakukan tiap 2 tahun, dimulai dari usia 35 tahun.
Namun jika Anda gemuk, mengidap diabetes atau hipertensi, memiliki riwayat penyakit jantung atau stroke dalam
keluarga, merokok, tes ini bisa dimulai dari usia 20 tahun dan perlu lebih sering. Seperti tes gula darah, tes kolesterol
memerlukan pengambilan sampel darah.

Kesehatan Jantung
Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Menjaga agar jantung berada dalam kondisi sehat
sama artinya menjaga keberlanjutan kehidupan kita. Kematian akibat serangan jantung tetap menduduki peringkat
teratas dari penyebab kematian kelompok bukan penyakit menular/penyakit infeksi.
Memahami, memeriksa, dan menjaga faktor-faktor risiko terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah harus
menjadi perhatian penting, jika kita ingin hidup kita terhindar dari kondisi-kondisi yang merusak jantung dan pembuluh darah seperti uraian tersebut di atas.
Medical check-up merupakan langkah antisipasi yang efektif dalam mendeteksi risiko keberadaan penyakit di
dalam tubuh. Lakukanlah secara rutin untuk mencegah perkembangan tingkat penyakit yang lebih parah di masa
depan.

Semoga bermanfaat.
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MIXED MARTIAL ART

BELA DIRI UNTUK MENUNJANG
KERJA PEGAWAI BEA CUKAI

Agus Yulianto. Serangan dan hadangan adalah kondisi yang harus di hadapi Bea Cukai

P

ara pencinta olah raga
bela diri tidak asing de
ngan salah satu cabang
bela diri yang memiliki beberapa
keunikan dan kelebihan, yang berasal dari jurus kuncianya yang sulit
untuk ditandingi. Ya, Mixed Martial Art
(MMA) merupakan cabang olah raga
bela diri yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno, namun baru-baru
ini kembali tren dan kini memiliki
banyak penggemar, bahkan mulai
dikembangan dan disesuaikan de
ngan kebudayaan bela diri di ma
sing-masing negara.
Secara garis besar cabang olah
raga ini berasal dari penggabungan
antara bela diri kickboxing, muaythai, gulat, grappling, dan brazilian
jujitsu. Dengan gabungan beberapa
ilmu bela diri ini, maka dalam MMA
diperbolehkan ada beberapa teknik
pertarungan, seperti pergumulan,
bergulat, dan pukulan. Bahkan dalam
MMA diwajibkan untuk megembangkan dan mengombinasikan teknik
untuk melumpuhkan lawan.
Dengan kata lain, MMA merupakan olah raga bela diri yang menggabungkan stand up fighting (pukulan
dan tendangan) dengan ground fight
ing (kuncian di bawah), yang sudah
ada sejak jaman Yunani Kuno. Kini, di
masa modern olah raga MMA mulai
dilihat dunia sejak disiarkan ajang
Ultimate Fighting Championship
(UFC). UFC awalnya merupakan
ajang pertarungan satu lawan satu
tanpa aturan, petarung boleh me
lakukan apapun untuk mendapatkan kemenangan. Hingga saat ini,

UFC merupakan ajang tarung MMA
terbesar di Dunia.
Di Indonesia, perkembangan
MMA mulai terlihat ketika ajang
tarung TPI Fighting Championship
(TPI-FC) dimulai pada tahun 2002.
Pada era tersebut, di stasiun televisi
TPI, ditayangkan ajang tarung MMA
internasional, seperti UFC dan Pride
FC. Namun, antusiasme MMA dinilai
memudar ketika tayangan TPI-FC
dihentikan tahun 2005.Meskipun
demikian, petarung MMA asal
Indonesia, Fransino Tirta, berhasil
memenangkan beberapa pertan
dingan skala internasional. Hal ini
terlihat setelah Fransino berhasil
mengalahkan Wu Chengjie di Makau,
Tiongkok.
Antusiasme masyarakat terhadap MMA dinilai meningkat setelah
One Fighting Championship (ONEFC) masuk ke Indonesia, tahun
2011 dan 2013. Dalam ajang tarung
tersebut, beberapa praktisi MMA
asal Indonesia, seperti Max Metino,
Vincent Majid, Brianata Rosadhi,
dan Vincent Latoel, turut berpartisi. Sejak 2016, antusiasme MMA
di Indonesia kembali hidup setelah
tvOne menggelar audisi One Pride
MMA sebanyak dua musim, dan di
tahun 2017 One Pride MMA akan
menggelar audisinya yang ketiga.
Seiring dengan perkembangan
bela diri MMA di Indonesia, kini di
unit kerja pemerintahan pun sudah
mulai tumbuh beberapa komunitas MMA yang salah satunya ada di
Bea Cukai. Para pencinta ilmu bela
diri campuran ini menamakan diri
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Customs MMA dan telah mendeklarikan diri sebagai salah satu komunitas olah raga yang resmi di Bea
Cukai.
MMA Customs berdiri pada
27 November 2012 dengan nama
Universal Customs MMA yang kemudian sering kita sebut Customs
MMA. Adapun kegiatan utama dari
Customs MMA (CM) adalah berlatih
bela diri berupa brazillian jujitsu,
MMA, dan muay thai.
Menurut Kepala Sub Direktorat
Patroli Laut, Direktorat Penindakan
dan Penyidikan Bea Cukai, yang juga
menjabat sebagai pembina Customs
MMA, Agus Yulianto, komunitas ini
berawal dari keinginan beberapa
pegawai. Keinginan tersebut salah
satunya diutarakan oleh Lukman
Hakim yang kini menjadi ketua
Customs MMA, untuk mengakomodir
ketertarikan pegawai terhadap bela
diri campuran ini maka dibuatlah
Customs MMA. Diawal pendiriannya,
pegawai yang ikut dalam olah raga
ini hanya sekitar 9 orang, namun kini
telah berkembang hingga mencapai
25 orang.
“Pada awal berdiri, kami berlatih
brazillian jujitsu dan latihan ini berlangsung beberapa lama. Seiring
perjalanan waktu, latihan pun ditambah dengan pengembangan dari
cabang muay thai yang diinisiasi oleh
Bapak Agus Sudarmadi,” ungkap pria
yang kerap dipanggil Agus Bom ini.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan,
untuk mengikuti latihan atau menjadi anggota komunitas Customs
MMA memang tidak sekedar suka

HOBI DAN KOMUNITAS F
bela diri saja, akan tetapi menjadi
lebih mudah dan bagus jika memiliki dasar bela diri. Jika memang
belum memiliki dasar bela diri,
maka perkembangannya akan menjadi lama dan sedikit mengalami
kesulitan.
Sementara itu, menurut Lukman
Hakim, untuk memperkenalkan komunitas ini menang tidak segencar
promosi olah raga yang umum dilakukan orang, promosi yang dilakukan hanya melalui brosur di papan
pengumuman tiap direktorat dan

untuk kami berlatih selama seminggu dua kali,” papar Lukman.
Terkait dengan tempat latihan,
Agus Bom masih berharap ada ruang
bersama yang dapat digunakan baik
untuk memasang peralatan latihan
maupun sarana olah raga lainnya sehingga tidak harus bongkar pasang.
Kondisi ini memang masih dipikirkan
bersama, namun keberadaan komunitas ini telah didukung oleh Badan
Pembina Olah Raga (Bapor) Bea
Cukai, kendati belum menjadi olah
raga resmi yang selalu diadakan kejuaran
untuk
tingkat
direktorat.

MMA Champhionship. Bela diri MMA bukan sekedar menahan
serangan, tapi harus mampu mengunci serangan lawan.

Brazilian Jujitsu. Customs MMA saat latihan bersama brazilian jujitsu.

Muaythai. Para pegawai usai mengikuti latihan muay thai di ruang lapangan tembak.

Latihan Muaythai di Lapangan Tembak Gd Papua 2

informasi kepada sesama pegawai
melalui media sosial.
“Sejak awal berdiri memang
tidak banyak yang tahu akan keberadaan komunitas ini, namun
dengan dukungan dan support dari
Pak Agus, komunitas ini menjadi
berkembang, walau pun seiring waktu jumlah anggota turun naik karena
terkait dengan mutasi,” tuturnya.
Sementara itu, untuk tempat
latihan, Lukman mengaku pada
awal berdiri, latihan Customs MMA
dilakukan seminggu dua kali dengan
menggunakan ruang aula yang ada
di lantai 5 Gedung Sumatera, namun seiring dengan kesibukan dan
pemanafaatan ruangan, kini latihan
dilakukan di ruang lapangan tembak
Gedung Papua.
“Jadi, untuk latihan kami terpaksa bongkar pasar matras karena
ruang lapangan tembak tidak bisa
digunakan terus menurus. Tapi ruangan tersebut sementara ini cukup

Padahal, Customs MMA juga sering mengikuti turmanem yang diadakan oleh komunitas MMA yang
hasilnya cukup lumayan. Menurut
Agus Bom, dengan latihan yang rutin
dilakukan, Customs MMA bisa mencapai 10 besar sudah sangat bangus,
bahkan untuk nama perorangan sudah ada yang menjadi juara. Dengan
prestasi ini dapat disimpulkan kalau
bela diri di lingkungan Bea Cukai
sangat berkembang dan banyak
diminati pegawai.
“Kalau melihat kondisi di lapang
an saat ini, tugas Bea Cukai semakin
berat, khususnya untuk yang berada di unit pengawasan. Di patroli
laut, berapa banyak kapal kita di
serang oleh masyarakat yang tidak
suka kapalnya kita tegah? Di patroli
darat baik barang maupun narkotika, berapa banyak petugas yang
juga mencapat ancaman? Dengan
memiliki modal bela diri tentunya
mereka akan lebih percaya diri, di

samping persiapan lain yang dimiliki,” ujarnya.
Untuk itu, komunitas Customs
MMA akan terus dikembangkan di
kantor pusat, dan jika semakin me
ningkat maka akan dikembangkan di
daerah seperti di kantor wilayah dan
kantor pelayanan. Karena merekalah
yang banyak di lapangan dan mereka
juga yang sering menghadapi permasalahan untuk menegakan aturan
kepabeanan dan cukai.
Jika perkembangan dari komunitas Customs MMA sudah merambah hingga ke daerah-daerah maka
ada beberapa harapan ke depan
yang ingin dicapai oleh komunitas
ini. Akan harapan ke depan itu, Agus
Bom menjelaskan bahwa komunitas Customs MMA segera memiliki
organisasi yang jelas sehingga ada
pola pembinaan yang baku. Jika sudah demikian tentunya komunitas
Customs MMA dapat berkembang
bukan hanya di kantor pusat tapi
juga ada di kanwil dan pelayanan.
“Setelah komunitas Customs
MMA berkembang, tentunya akan
lebih mudah dalam melakukan
koordinasi baik sesama komunitas
MMA, maupun komunitas yang ada
di bawah jajaran Bea Cukai. Dengan
demikian, maka akan mudah untuk
membuat ajang pertandingan mandiri atas nama Bea Cukai dan dari
kancah ini akan membawa nama Bea
Cukai di komunitas nasional,” tandas Agus Bom, yang juga berharap
untuk pegawai di unit pengawasan
hendaknya memiliki kesiapan mental dan ilmu bela diri, karena hal itu
sangat penting untuk menunjang kinerja di unit pengawasan itu sendiri.
(Supriyadi)
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HYENA ETHIOPIA
Heyna yang berkeliaran menjadi pemandangan malam di pinggiran kota Harar, sebuah kota yang
dikelilingi tembok sepanjang 525
kilo meter di sebelah timur ibu
kota Etiopia, Addis Ababa. Namun
bagi seorang pria, satwa liar yang
kelaparan tersebut tidak lagi menakutkan, sebaliknya, menjadi
sebuah ritual malam baginya. Di
usianya yang menginjak pertengah
an 60-an, Yusef Mome yang juga
dikenal sebagai Hyena Man tengah
mempersiapkan potongan daging
untuk memberi makan hyena. Ia
telah memberi makan satwa liar ini
setiap hari selama sekitar 50 tahun
hingga saat ini.
Menurut Yusef, dahulu hyena
menyerang manusia, bahkan sampai menggali makam, dan memakan jasad manusia. “Namun sejak
kami memberi makan seperti ini,
hyena tak lagi menyerang manusia. Karena tak ada yang melakukan
seperti saya, akhirnya wisatawan
banyak yang datang.”
Kebiasaan ini bermula saat
Yusef remaja, ada seekor hyena
melahirkan di ladang milik keluarganya. Ayahnya, yang membeli potongan daging untuk anjing
mereka, memberikan beberapa
potong sisanya untuk hyena. Sejak
saat itu semua hyena tak pernah
menyerang hewan ternak mereka.

BERTEMAN
DENGAN HYENA
D

i kota Harar, Etiopia, menjinakkan hyena liar menjadi pilihan
terakhir. Selama musim kemarau panjang dan berkurangnya
makanan, satwa ini merayap masuk kota dan memangsa hewan ternak. Namun, bagi seorang hyena man pertama di kota Harar,
satwa liar tersebut tidak hanya mampu menghasilkan pemasukan, namun juga menjadi jalan hidupnya.
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Pernah suatu hari anjing mereka lari, masih dengan rantai terikat di lehernya. Anjing ini terjerat di pagar saat hendak pulang, sehingga terpaksa berada di luar semalaman, namun tak ada hyena yang mengganggunya. Keputusan
ayahnya saat itu telah memulai tradisi beberapa dekade lamanya yang masih dilakukan Yusef hingga kini.
Mengetahui banyaknya waktu yang dihabiskannya untuk berinteraksi dengan hyena, tidaklah mengejutkan jika
Yusef pun kadang terluka. Beberapa tahun silam ia diserang oleh seekor hyen, saat ia memberinya makan. Tapi bagi
Yusef itu hanyalah sebuah kecelakaan kecil, “Saya mengalami kecelakaan hanya sekali. Suatu hari saya memberi
makan hyena, lalu hyena itu berkelahi dengan hyena lain. Salah satu hyena itu menyeret dan menggigit lengan saya,”
kenangnya.
Saat malam menjelang, Yusef dan anaknya, Abbas memulai pertunjukan mereka di hadapan kerumunan penonton
yang terpana. Sejak usia 7 tahun, Abbas membantu ayahnya memberi makan hyena, kini ia berusia 20 tahun dan
telah menganggap hyena seperti teman sendiri.
“Usia saya 7 tahun, saat mulai memberi makan hyena. Saya memulainya dengan membantu ayah, saat ia lelah.
Kini, saya dan hyena sudah seperti teman. Kami amat dekat, bahkan saya tak bisa tidur, jika tak ke sini dan melihat
hyena,” ujar Abbas.
Atraksi untuk Wisatawan
Wisatawan domestik dan wisatawan asing berkerumun setiap hari untuk melihat bagaimana Yusef dan putranya
memberi makan hyena. Beberapa wisatawan bahkan cukup berani untuk memberi makan satwa tersebut dengan
tongkat. Seorang wisatawan domestik, Mamush Bidiko, berasal dari Hosaena, kota kecil disebelah selatan Etiopia,
memang pernah melihat hyena, namun belum pernah sedekat ini.
“Setahu saya, di kota kami, hyena bisa memakan manusia setelah jam 6 sore. Namun di sini mereka menggelar
pertunjukan memberi makan hyena jinak. Hal yang membuat saya terkesan, kita bisa memberi makan daging pada
hyena dari tongkat di mulut. Saya amat takut awalnya. Namun saat semua mendorong, saya bisa memberi makan
hyena dengan daging dari tongkat yang saya gigit,” ujar Mamush.
Saat malam berganti siang, sinar matahari pun memperlihatkan kota kuno Harar yang dikelilingi dinding. Di kota
ini hyena tak dipandang sebagai makhluk jinak yang ditemui oleh Yusef dan putranya setiap malam. Namun satwa
liar kelaparan yang menyerang hewan ternak. Bahkan kadang lebih buruk lagi. Kejadian buruk baru-baru ini terjadi
di musim dingin tahun 2010, yang takkan pernah dilupakan oleh Kassahun Ayele, seorang lansia berusia 78 tahun.
Menurut Kassahun Ayele, warga Harar, suatu hari seekor hyena melahirkan di tepi sungai dekat kota. Seseorang
mengambil bayi-bayi hyena yang baru berumur beberapa hari, saat induk hyena meninggalkan bayinya untuk mencari
makan. Hari itu juga, sekelompok hyena mengacaukan area itu sepanjang malam. Induk hyena berhasil mengendus
orang yang tinggal dekat penjagalan, dan memimpin kelompok hyena itu untuk menyerang rumah tempat bayi hyena
berada. Di tengah kekacauan itu, salah satu hyena merebut bayi perempuan dari gendongan ayahnya. Karena marah
bayinya meninggal, sang ayah meracuni hyena-hyena itu dan membunuh semua hyena.
Di abad ke-16, pemerintah kota Harar membangun tembok setinggi 4 meter di sekeliling kota tua bersejarah
yang dikenal dengan ‘Harar Jugol’ untuk melindungi warga kota tersebut. Di dalam tembok terdapat rumah-rumah
Afrika islami tradisional dan menara 82 masjid yang berwarna-warni. UNESCO mengakui Harar Jugol sebagai situs
warisan dunia pada tahun 2006.
“Semua perabotan rumah, pakaian, peralatan dapur, tempat tidur warga Harar, bahkan rumahnya, semua sarat
budaya. Warga kota ini hidup dengan nilai-nilai itu. Tak ada bangunan asing. Baru sekarang kami menggunakan semen dan batu putih untuk membangun,” ujar Kassahun Ayele.
Kini, tembok panjang tersebut mulai dimakan waktu. Beberapa bagian tembok baru-baru ini direnovasi, namun
tembok tersebut masih memperlihatkan bagaimana warga kota menghadapi hyena yang berkeliaran mencari mang
sa. Tembok ini ditandai dengan pintu hyena atau ‘Warab Al ‘Nudul’. Seorang penjelajah abad ke-19, Richard Burton
menulis tentang hal ini dalam bukunya “First Footsteps in East Africa” atau langkah pertama di Afrika Timur. Ia menulis
bahwa warga kota Harar akan membuka pintu hyena di malam hari, menjebak satwa tersebut, menutup pintu, lalu
membunuhnya dengan menggunakan tombak. Namun berkat jasa hyena man dan keluarganya, kota Harar kini mampu
menangani masalah kemunculan hyena tanpa menggunakan kekerasan.
(ariessuryantini)
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Menelisik Keunggulan
Komparatif Indonesia

M

embaca tulisan DR.
Ferry Ardiyanto bertajuk
“Memahami Keunggulan
Komparatif”1, kita akan tergelitik
untuk menelisik lebih jauh tentang
keunggulan komparatif Indonesia.
Tulisan ini diawali kutipan dari Paul
Samuelson yang menyatakan keunggulan komparatif kadang-kadang
kurang jelas dimengerti. Kutipan
ini makin menggelitik keingintahuan kita untuk lebih memahami
keunggulan komparatif. Dan tulisan
ini, dengan sangat baik menjelaskan konsep keunggulan komparatif
yang diperkenalkan David Ricardo
lebih dari seratus tahun lalu. Setelah
membaca tulisan tersebut akan terbayang banyak pertanyaan di benak
kita.
Pertanyaan pertama yang mungkin muncul: “Barang apa saja yang
memiliki keunggulan komparatif untuk memproduksinya?” Kemudian,
muncul pertanyaan berikutnya:
“Bagaimana cara kita menentukan
barang apa yang memiliki keunggulan komparatif?” Pertanyaanpertanyaan akan terus terbayang
dan kita makin penasaran mencari
1

Dimuat di W 014, halaman 64-65.

jawabnya. Salah satu pertanyaan
lanjutan yang mungkin muncul adalah: “Apakah konsekuensi liberalisasi
perdagangan, seperti Trans Pacific
Partnership (TPP) terhadap barang
ekspor kita?” Namun sebelum itu,
ada baiknya kita mengingat kembali
konsep keunggulan komparatif.
Upaya kita untuk memahami
fenomena perdagangan internasional dimulai ketika Adam Smith memperkenalkan konsep keunggulan
absolut (absolute advantage) di tahun
1776. Dalam konsep ini ia menyatakan dua negara akan memperdagangkan suatu barang jika harganya
di negara yang satu lebih rendah
daripada di negara mitranya. Dengan
kata lain, suatu barang diekspor dari
negara di mana barang itu harganya
lebih rendah ke negara di mana harganya lebih tinggi. Kemudian, David
Ricardo mempertajam teori itu dengan konsep keunggulan komparatif.
Model Ricardian ini menyatakan
suatu barang bisa saja diekspor dari
negara di mana barang itu harganya
lebih tinggi ke negara dimana harganya lebih rendah asalkan barang
itu diproduksi dengan biaya peluang yang lebih rendah. Keunggulan
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komparatif (comparative advantage)
dikenal sebagai keunggulan yang
dimiliki seseorang, sebuah perusahaan atau suatu negara untuk menghasilkan suatu barang/jasa dengan
biaya peluang (opportunity cost)
yang lebih rendah. Sedangkan biaya
peluang sendiri, dipahami sebagai
keuntungan atau nilai suatu barang
atau jasa yang harus direlakan untuk mendapatkan barang/jasa lainnya. Oleh karenanya, berdasarkan
Model Ricardian, dua negara dapat
melakukan perdagangan bila ma
sing-masing negara memiliki keunggulan komparatif dibandingkan mitra
dagangnya, walaupun salah satunya
memiliki keunggulan absolut.
Mari kita tengok contoh yang
disajikan DR. Ferry Ardiyanto. Contoh
tersebut menghadirkan dua negara,
Indonesia dan India. Seorang pekerja
di Indonesia menghasilkan 4 karung
beras atau 2 meter kain per hari.
Sedangkan di India, seorang pekerja
menghasilkan 1 karung beras atau 1
meter kain per hari. Di sini, Indonesia
memiliki keunggulan absolut dalam
menghasilkan beras maupun kain.
Dengan demikian berdasarkan konsep Adam Smith, perdagangan yang
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terjadi hanya ekspor beras dan kain
dari Indonesia ke India.
Model Ricardian diajukan untuk
menjelaskan ekspor kain dari India
ke Indonesia. Dari contoh di atas,
di Indonesia biaya peluang untuk
menghasilkan 1 karung beras adalah ½ (2/4), dan biaya peluang untuk
menghasilkan 1 meter kain adalah 2
(4/2). Di lain pihak biaya peluang di
India untuk menghasilkan 1 karung
beras adalah 1, dan untuk menghasilkan 1 meter kain adalah 1
juga. Dari perbandingan biaya peluang, Indonesia memiliki keunggulan
komparatif dalam produksi beras,
dimana biaya peluang untuk memproduksinya hanya ½, dibandingkan
1 di India. Sebaliknya, India memiliki keunggulan komparatif dalam
produksi kain, dimana biaya peluang untuk memproduksinya hanya
1, dibandingkan 2 di Indonesia.
Dengan demikian, Indonesia akan
mengekspor beras dan India akan
mengekspor kain. Contoh ini memperjelas perbedaan konsep keunggulan absolut dan konsep keunggulan komparatif.
Sekarang, kita kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang menyesaki benak kita. Kita akan mencoba
menjawab pertanyaan kedua lebih
dahulu. Metode yang banyak digunakan untuk menentukan barang
mana yang diproduksi dengan keunggulan komparatif adalah indeks
Revealed Comparative Advantage
(RCA). Indeks ini diperkenalkan
oleh Béla Alexander Balassa di tahun 19652. RCA membandingkan
proporsi ekspor suatu barang dari
negara tertentu atas keseluruhan
ekspor negara itu dengan proporsi
ekspor barang tersebut di dunia atas
keseluruhan ekspor di dunia3. Indeks
RCA berkisar antara nol hingga tak
terhingga. Jika Indeks RCA lebih besar dari 1 atas suatu barang menunjukkan suatu negara dimaksud me2 Dipublikasikan melalui tulisannya “Trade
Liberalisation and Revealed Comparative
Advantage” dalam jurnal The Manchester
School, Vol. 33 Issue 2 May 1965, halaman
99-123.
3 RCA = (ekspor barang b dari Indonesia/
total ekspor Indonesia)/(ekspor dunia untuk
barang b/total ekspor dunia)

miliki keunggulan komparatif dalam
memproduksi barang tersebut.
Sebaliknya, jika indeks RCA kurang
dari 1 menunjukkan negara dimaksud memiliki kelemahan komparatif
(comparative disadvantage) dalam
memproduksi barang tersebut.
Kelemahan komparatif merupakan kebalikan keunggulan komparatif. Bila kita analogikan, maka
kelemahan komparatif adalah kelemahan yang dimiliki seseorang, sebuah perusahaan atau suatu negara
untuk menghasilkan suatu barang/
jasa dengan biaya peluang yang lebih tinggi. Keunggulan komparatif dan
kelemahan komparatif merupakan
dua sisi dari sebuah koin. Jika kita
membicarakan yang satu, tidaklah
lengkap tanpa membicarakan yang
satu lagi. Apalagi saat membahas
liberalisasi perdagangan, kita tidak
boleh hanya menonjolkan peningkatan ekspor barang-barang dengan
keunggulan komparatif. Tetapi, kita
juga harus menjelaskan turunnya
ekspor barang-barang dengan kelemahan komparatif. Hasil perbandingan keuntungan dan kerugian inilah
yang menghasilkan kesimpulan
komprehensif suatu kebijakan liberalisasi perdagangan.
Dengan menggunakan indeks
RCA kita menjawab pertanyaan pertama. Indeks RCA indonesia disajikan dalam Tabel 1. Keunggulan
komparatif Indonesia tertinggi ada
pada ISIC 10-Pertambangan batubara dan lignite; ekstraksi gambut.
Indeks RCA untuk barang ekspor
ini sangat tinggi, menunjukkan
Indonesia dapat memproduksinya
dengan biaya peluang yang sangat
rendah. Dapat dikatakan barang
ekspor Indonesia ini cukup mendominasi pasar dunia. Indeks RCA
yang cukup tinggi juga ada pada
beberapa barang ekspor lainnya
seperti ISIC 13-Pertambangan bijih
logam, ISIC 20-Industri kayu dan
produk kayu dan gabus, kecuali mebel; pembuatan barang dari jerami
dan bahan anyaman, ISIC 15-Industri
produk makanan dan minuman, ISIC
05-Perikanan, pembenihan ikan
dan peternakan ikan; kegiatan yang
terkait dengan perikanan, serta ISIC

21-Industri kertas dan produk kertas. Indeks RCA untuk beberapa jenis
barang ekspor ini menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif dan mampu memproduksi barang-barang ini dengan
biaya peluang yang relatif lebih rendah dibandingkan negara lainnya
sehingga barang-barang ekspor ini
cukup kompetitif di pasar dunia.
Selain daripada itu, Tabel 1 juga
menunjukkan kelemahan komparatif
Indonesia. Ada cukup banyak barang
ekspor dengan indeks RCA yang lebih
kecil daripada 1 Jenis barang ekspor
ini antara lain ISIC 22-Penerbitan,
percetakan dan reproduksi media rekaman, ISIC 24-Industri bahan kimia
dan produk kimia, ISIC 29-Industri
mesin dan peralatan tidak diklasifikasikan di tempat lain, serta ISIC
34-Industri kendaraan bermotor,
trailer dan semi trailer. Indeks RCA
untuk jenis-jenis barang ekspor
ini menunjukkan bahwa Indonesia
memproduksi barang-barang ini
dengan biaya peluang yang relatif
lebih tinggi dibandingkan negara
lain. Oleh karena itu, di pasar dunia,
barang-barang ekspor ini kurang dapat bersaing dengan produk sejenis
dari negara lain.
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Tabel 1. Perbandingan Revealed Comparative Advantage Indonesia dan Vietnam 2013

Klasifikasi Industri

02 Kehutanan, penebangan dan kegiatan terkait

Vietnam

0.66

0.37

2.40

05 Perikanan, pembenihan ikan dan peternakan ikan; kegiatan yang terkait dengan perikanan

22.57

10 Pertambangan batubara dan lignite; ekstraksi gambut

1.83

11 Ekstraksi minyak mentah dan gas alam; kegiatan terkait dengan minyak dan ekstraksi gas tidak termasuk survei
12 Pertambangan bijih uranium dan thorium
14 Pertambangan dan penggalian lainnya

1.82

18 Industri pakaian; penyiapan dan pencelupan bulu
19 Penyamakan dan penyiapan kulit; pembuatan koper, tas, pelana, harness dan alas kaki
20 Industri kayu dan produk kayu dan gabus, kecuali mebel; pembuatan barang dari jerami dan bahan anyaman

1.99
3.23
2.38

21 Industri kertas dan produk kertas

0.22

22 Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman

0.34

23 Industri kokas, produk olahan minyak bumi dan bahan bakar nuklir

0.65

24 Industri bahan kimia dan produk kimia

0.82

25 Industri produk karet dan plastik

0.46

26 Industri produk mineral non-logam lainnya

0.78

27 Industri logam dasar

0.47

28 Industri produk logam, kecuali mesin dan peralatan

0.24

29 Industri mesin dan peralatan tidak diklasifikasikan di tempat lain

0.43

30 Industri peralatan kantor, akuntansi dan mesin komputasi

0.57

31 Industri mesin dan peralatan listrik tidak diklasifikasikan di tempat lain

0.41

32 Industri peralatan radio, televisi dan komunikasi

0.15

33 Industri peralatan medis, presisi dan optik, serta jam tangan dan jam

0.32

34 Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer

0.25

35 Industri peralatan transportasi lainnya

1.10

36 Industri furnitur ; industri tidak diklasifikasikan di tempat lain
Kelemahan komparatif

0.58

0.33

1.45

17 Industri tekstil

0.69

0.13
2.73

16 Industri produk tembakau

0.26

0.31

2.84

15 Industri produk makanan dan minuman

2.58

0.00
0.99

13 Pertambangan bijih logam

Keunggulan komparatif

Indonesia

1.72

01 Pertanian, perburuan dan kegiatan terkait

0.09
1.63
0.95
2.71
5.58
6.91
2.00
0.24
0.26
0.15
0.20
0.83
1.47
0.39
0.66
0.20
1.65
0.98
2.97
0.55
0.08
0.44
1.48

Sumber: Diolah dari World Integrated Trade Solution (WITS), www.wits.worldbank.org,
Jika Indonesia melakukan libera
lisasi perdagangan, barang-barang
ekspor yang memiliki keunggulan
komparatif, akan mendapatkan
pasar luar negeri yang makin terbuka. Barang-barang ekspor ini akan
menggilas produk pesaing yang sebelumnya terlindungi hambatan
perdagangan. Permintaan untuk
barang-barang ekspor ini pun akan
meningkat signifikan. Pertumbuhan

industri yang memproduksi barangbarang ekspor ini akan menyerap
lebih banyak modal dan tenaga
kerja dan tentunya akan membawa
kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Namun, liberalisasi perdagangan
juga menghadirkan dampak yang
berkebalikan. Keterbukaan pasar
luar negeri justru menekan barang
ekspor dengan kelemahan komparatif. Liberalisasi perdagangan
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membuka kesempatan bagi pesaing dengan keunggulan komparatif
masuk ke pasar luar negeri yang
sudah diisi barang ekspor Indonesia.
Kehadiran pesaing ini akan mengurangi pangsa pasar atau bahkan
mendepak barang ekspor Indonesia
keluar dari pasar. Akibatnya, permintaan akan barang ekspor
Indonesia di luar negeri menurun
atau bahkan hilang. Celakanya,
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pesaing baru ini juga mungkin me
lakukan penetrasi hingga ke pasar
dalam negeri. Besar kemungkinan
akan terjadi penutupan usaha dan
pengurangan tenaga kerja yang signifikan di industri ini.
Mari kita bandingkan, barang
ekspor Indonesia dengan keunggulan komparatif dibandingkan barang
ekspor dengan kelemahan kompara
tif. Barang ekspor Indonesia dengan
keunggulan komparatif terdiri dari
barang-barang dengan nilai tambah
yang kecil. Di sisi lain, barang eks
por dengan kelemahan komparatif
terdiri dari barang-barang dengan
nilai tambah yang besar. Dalam tatanan Ricardian Model, Indonesia
akan berspesialisasi dalam produksi
barang ekspor dengan keunggulan
komparatif berupa barang-barang
dengan nilai tambah yang kecil.
Dengan kata lain, Indonesia akan
mengarahkan faktor-faktor produksinya untuk meningkatkan produksi
barang-barang dengan keunggulan
komparatif. Di sisi lain, Indonesia
akan meningkatkan impor barangbarang dengan kelemahan komparatif. Dalam jangka panjang, hal
ini akan melemahkan term of trade
Indonesia. Hasil deduksi ini sejalan
dengan tulisan kami terdahulu yang
bertajuk “Akankah Indonesia Menjadi
Negara Pinggiran?”4
Untuk menguatkan term of
trade, Indonesia perlu memperbaiki
struktur ekspornya. Ekspor barangbarang dengan nilai tambah yang
tinggi harus ditingkatkan. Untuk
itu diperlukan investasi untuk me
ningkatkan nilai tambah. Perbaikan
struktur industri ini dilakukan de
ngan meningkatkan kapasitas SDM
dan menerapkan teknologi maju.
Hal ini telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan
mendorong hilirisasi industri dan
pelarangan ekspor bahan tambang
mentah. Kebijakan ini memaksa
para pengusaha untuk membangun
pabrik pengolahan yang menggunakan tenaga kerja dan mesin-mesin
dengan produktivitas yang lebih tinggi. Kebijakan ini perlu diperluas agar
4 Dimuat di Warta Bea Cukai Edisi 478,
September 2014, halaman 33-34.

mencakup jenis-jenis barang ekspor
lainnya seperti, produk-produk pertanian, perkebunan, kehutanan.
Selanjutnya, kita akan coba menjawab pertanyaan ketiga. Dalam
tatanan TPP, Indonesia bersaing head-to-head dengan Vietnam.
Indeks RCA untuk Vietnam juga
dapat dilihat pada Tabel 1. Barang
ekspor Vietnam dengan keunggulan komparatif hampir sama
dengan barang ekspor Indonesia.
Di satu sisi, Indonesia memiliki indeks RCA yang lebih baik dibandingkan Vietnam dalam mengekspor
ISIC 05-Perikanan, pembenihan
ikan dan peternakan ikan; kegiatan yang terkait dengan perikanan,
ISIC 11-Ekstraksi minyak mentah
dan gas alam; kegiatan terkait dengan minyak dan ekstraksi gas tidak
termasuk survei, ISIC 15-Industri
produk makanan dan minuman, ISIC
16-Industri produk tembakau, dan
ISIC 21-Industri kertas dan produk
kertas. Di sisi lain, Vietnam memiliki
indeks RCA yang lebih baik dibandingkan Indonesia dalam mengekspor
ISIC 01-Pertanian, perburuan dan
kegiatan terkait, ISIC 17-Industri
tekstil, ISIC 18-Industri pakaian; penyiapan dan pencelupan bulu, ISIC
19-Penyamakan dan penyiapan kulit;
pembuatan koper, tas, pelana, harness dan alas kaki, ISIC 26-Industri
produk mineral non-logam lainnya,
ISIC 30-Industri peralatan kantor,
akuntansi dan mesin komputasi,
dan ISIC 33-Industri peralatan medis,
presisi dan optik, serta jam tangan
dan jam.
Dalam memperebutkan pasar
Amerika Serikat dan Kanada,
Indonesia dan Vietnam bersaing
ketat untuk memasarkan tekstil,
garmen dan alas kaki. Bila kita
perbandingkan indeks RCA kedua
negara, tampaknya Vietnam akan
memenangkan kompetisi ini. Indeks
RCA Vietnam untuk ketiga jenis barang ini lebih baik dibandingkan
Indonesia. Agar tekstil, garmen dan
alas kaki Indonesia bisa bersaing
dengan Vietnam di pasar Amerika
Serikat dan Kanada, Indonesia perlu
memperbaiki efisiensi dan produktivitas Industri ketiga jenis barang

eskpor tersebut. Kembali, peningkatan kualitas SDM dan penerapan
teknologi maju menjadi faktor penentu dalam persaingan. Bila hal
ini tidak bisa dilakukan, Indonesia
mungkin bisa mencoba mendapatkan perjanjian perdagangan bilate
ral yang lebih baik dengan Amerika
Serikat dan Kanada dibandingkan
dengan Vietnam. Namun, hal ini
tampaknya juga sulit dilakukan.
Alternatif lainya adalah Indonesia
membuka pasar baru untuk ketiga
jenis barang ekspor tersebut. Jelas,
perlu dipikirkan strategi khusus untuk mengatasi kelemahan Indonesia
dalam mengekspor ketiga jenis barang tersebut.
Dari uraian di atas, tampak indeks RCA merupakan suatu instrumen yang berguna dalam menentukan strategi perdagangan luar
negeri. Memang benar, indeks RCA
bukanlah instrumen yang sempurna. Banyak sekali kritik yang yang
dilontarkan para ekonom terhadap
instrumen ini. Namun, kontribusi
Béla Alexander Balassa ini masih
tetap relevan bagi para akademisi
maupun para pembuat kebijakan.
Bagi Indonesia sendiri, indeks RCA
ini menunjukkan masih banyaknya
pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam mempersiapkan industri Indonesia untuk bersaing dalam
perdagangan global.
Yudhi Dharma Nauly
Kepala Subbagian Tata Laksana
I, Sekretariat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai
Catatan: Artikel ini sepenuhnya meru
pakan pendapat pribadi penulis dan
bukan merupakan pendapat atau pan
dangan resmi Sekretariat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
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PUSPLA PASAR MINGGU, CIKAL BAKAL
PUSDIKLAT BEA CUKAI RAWAMANGUN
Untuk memenuhi kebutuhan pegawai Bea Cukai, Menteri Iuran Negara berdasarkan
Keputusan no. KB/UM/KP/1307 tanggal 6 Februari, 1966 menyelenggarakan pen
didikan dan pelatihan bagi para calon pegawai Bea Cukai di kawasan Pasar Minggu,
yang dinamakan Puspla Pasar Minggu. Alasan pemerintah ketika itu, ialah karena
kebutuhan tenaga pemeriksa banyak yang akan menjalani masa pensiun atau pro
mosi. Sebagai gambaran, tenaga pemeriksa berjumlah 10% dari jumlah pegawai Bea
Cukai, sedangkan kegiatan ekspor impor terus meningkat. Menurut catatan, jumlah
Pemeriksa atau Pengatur Pabean 20% (1970), 35% (1984), 50% (1993), dan seterusnya.

S

Kusmayadi.

eperti yang dijelaskan
Mantan Sekretaris Bea
Cukai, Drs. R. Kusmayadi
era tahun 1973-1981, bahwa keberadaan dan peranan Puspla Pasar
Minggu telah membentuk para
petugas Bea Cukai saat itu menjadi
pegawai yang memiliki jiwa korsa
yang tinggi. Bea Cukai berusaha
mendidik dan melatih para calon
Pegawai Pengatur Muda untuk
mengisi posisi sebagai Pemeriksa.
Kepada mereka diberikan fasilitas
dan sarana yang cukup, dan mereka
mendapat pendidikan kemiliteran
selama 3 bulan dan pendidikan
teknis. Siswa mendapatkan pendidikan kepabeanan dan cukai kurang
lebih 17 bulan termasuk praktek
kerja. Diharapkan, melalui Puspla,
dapat dihasilkan calon-calon
pegawai yang setia, taat kepada
Pancasila dan UUD’45, Negara dan
Pemerintah RI. Pertimbangan tersebut diperlukan mengingat ketika itu
banyak orang dari Belanda, sehingga pendidikan mengenai Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945
tersebut memang harus ada.
Puspla Pasar Minggu dipimpin
oleh seorang Pejabat eselon III
yang membawahi beberapa seksi,
sedangkan Pusdiklat dipimpin oleh
seorang Pejabat eselon II membawahi eselon III dan beberapa ese
lon IV sesuai kebutuhan. Pengatur
muda lulusan Puspla BC Pasar
Minggu disebar ke-25 provinsi
dan sebagian besar ditempatkan
pada tempat strategis. Siswa-siswi
Puspla Pasar Minggu berasal dari
umum, yaitu lulusan SMA (pegawai Bea Cukai yang akan promosi dan eks veteran). Perbedaan
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selanjutnya, anggaran dan sarana
Pusdiklat yang sekarang lebih baik
dengan sistem yang lebih up to date.
Di mana saat itu jumlah para siswa
yang terdaftar mencapai 360 orang
yang terbagi dalam enam kelas.
Kemudian tersaring lagi menjadi 342
orang, dan akhirnya yang berhasil
menyelesaikan pendidikan sebanyak
330 siswa.
Sebelum adanya Puspla Pasar
Minggu, telah ada kursus Ajun
Kontrolir/Penilik, Duane Commies/
Pengamat Pabean, dan ujian dinas
Ahli Pabean/Hogerrang Examen.
Kursus Ajun Kontrolir/Penilik dan
Pengamat Pabean misalnya dipimpin
oleh seorang ‘Cursus Leider’ yang
juga memberikan pelajaran kepabeanan dan administrasi/keuangan.
Sedangkan Puspla Bea Cukai Pasar
Minggu pada saat itu dapat dikatakan
sebagai salah satu pusat pendidikan dan latihan Bea Cukai pertama
yang mendidik Pengatur Muda yang
dilakukan di gedung dan di tempattempat latihan yang dimiliki sendiri.
Puspla pada saat itu dipimpin oleh
seorang direktur atau kepala puspla yang merupakan pejabat eselon 3, yang dibantu oleh 3 kepala
seksi, sekretariat (selevel seksi)
seksi rumah tangga, seksi operasi
pendidikan, dan kepala biro umum/
dan sekretaris dirjen Bea Cukai sebagai pembina. Dalam perjalanannya, lokasi diklat di Pasar Minggu
dipindah ke Rawamangun yang berada di jalan Jenderal Ahmad Yani,
dipimpin oleh seorang kepala pusdiklat setingkat eselon 2 dan membawahi beberapa bagian (Eselon 3)
dan sejumlah seksi, sesuai dengan
kebutuhan sesuai dengan keputusan
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menteri keuangan.
Sebelumnya bernama ‘kursus’
yang diselenggarakan selain di
Jakarta, kursus serupa dilakukan di
Medan, Surabaya, Makassar. Kursus
dipimpin oleh pejabat Bea Cukai
setempat. Pejabat senior sebagai
Cursus Leider merangkap Instruktur.
Kursus Penilik Pabean berlangsung
kurang lebih 2 tahun, sedangkan kursus Pengamat Pabean berlangsung
selama 1 tahun. Penetapan lamanya
pendidikan Pengatur Muda 20 bulan,
kemungkinan disesuaikan dengan
dihapusnya jabatan Penilik dan
Pendidikan dan Latihan Pengatur
Muda. Hal ini disesuaikan dengan
peraturan gaji pegawai negeri baru
yang mengubah jenis Golongan dan
Ruangan, yaitu, menjadi 4 Golongan,
Golongan I - Juru Pabean (a,b,c,d),
Golongan II Pengatur Pabean
(a,b,c,d), Golongan III penata (a,b,c,d),
Golongan IV Pembina (a,b,c,d,e).
Hal yang perlu diperhatikan
bahwa materi pelajaran/kurikulum adalah sebagai berikut seperti
Pengetahuan kepabeanan yang up
to date, mengikuti perkembangan
dunia dan teknik informasi. Namun,
dari semua itu yang penting bukan
waktunya, tapi para pengajar atau
instruktur yang terpilih merupakan
orang yang kompeten yang akan
dipromosikan. Selain itu, ada pula
kemampuan menguasai bahasa
asing, sekurang-kurangnya Bahasa
Inggris, dan memiliki semangat untuk menulis tentang kepabeanan,
dan kasus-kasus penting yang terjadi di lapangan, memori pengalaman masing-masing saat bertugas.
Jadi, mereka yang dididik di
Puspla Pasar Minggu ada yang berasal dari penerimaan umum, yang
sudah menjadi pegawai Bea Cukai
dan yang dari luar yaitu para eks
tentara pelajar yang kebanyakan
adalah teman-teman saya seperjuangan, dari Brigade XVII Tentara
Pelajar Jawa, Tengah Jawa Timur,
malah ada juga dari Sumatera.
Proses Pembangunan Pusdiklat
Rawamangun Dimulai
Menurut salah seorang dosen Puspla Pasar Minggu, Drs.
Soeharnomo yang juga mantan

Sekdirjen sejak 1983-1986, keterlibatannya di Puspla Pasar Minggu,

Sunarnomo.

tidak hanya langsung mengajar tetapi juga ikut berperan dalam rencana
pembangunan Gedung Puspla Pasar
Minggu tahun 1964 ketika Direktur
Jenderal Bea dan Cukai, Padang
Soedirjo. Mulai dari survei tanah,
perencanaan pembangunan sampai
bagaimana bentuk bangunannya,
hingga perencanaan pembuatan
rumah-rumah tinggal (komplek perumahan) di sekitar Puspla dan menentukan siapa saja yang nantinya
bisa tinggal di komplek perumahan
tersebut. Hal itu dilaksanakan berbarengan pula dengan persiapan
pembangunan Pusdiklat Bea Cukai
di Bojana Tirta Rawamangun di
mana Soeharnomo juga dimintakan
oleh Dirjen Padang Soedirjo untuk
mempersiapkannya.
Secara pribadi, dia menilai
siswa-siswi yang masuk diklat di
Puspla fisiknya masih muda dan gagah, meski sebagian ada juga yang
sudah berumur, yaitu temannya dari
tentara pelajar. Tetapi, perasaannya
senang dan bangga karena mereka
bisa masuk menjadi pegawai Bea
Cukai. “Dari hasil perjuangan memerdekakan negara ini mereka
masih mau belajar dan membantu
pemerintah untuk membangun,”
ujar Soeharnomo yang menegaskan

bahwa lamanya waktu pendidikan,
Puspla Pasar Minggu adalah yang
paling terlama yaitu 20 bulan.
Perlu diketahui, keberadaan
lembaga pendidikan dan latihan,
tidak bisa terlepas dari sejarah beberapa kegiatan pendidikan dan
latihan yang diadakan oleh Bea
Cukai sebelumnya, yang dimulai
sejak zaman penjajahan Belanda
hingga kemerdekaan, dan sampai
saat ini. Beberapa jenis pendidikan
dan pelatihan kepabeanan yang pernah ada, antara lain Gediplomeerd
Douane Kommies, Kursus Ajun
Kontrolir, Kursus Pemeriksa Pabean,
Kursus Penilik Pabean, Kursus
Pengamat Pabean, Kursus Juru
Pabean dan Pusat Pendidikan dan
Latihan Direktorat Djenderal Bea dan
Tjukai (PUSPLA DDBT).
Berikut ini pendidikan dan
pelatihan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
baik oleh Sekretariat Bea Cukai
maupun Pusdiklat Bea Cukai sejak
tahun 1947 sampai dengan sekarang yang sumbernya diperoleh dari
R. Kusmayadi, menyebutkan ikhtisar
sejarah Pendidikan dan latihan Bea
dan Cukai sebagai-berikut:
1. Tahun 1930 Kursus ‘Douane’
untuk ‘Ambtenaar 3e/4e klasse’
bertempat di daerah Hotel ‘des
Indes’ Harmoni, Jalan Jaga
Monyet.
2. Tahun 1933 tempat pendidikan/
kursus pindah ke Jl. Merdeka
Utara (Decapark), melanjutkan
pendidikan Ambtenaar 3 klasse
dan Gediplomeerd Douane
Kommies.
3. Tahun 1943-1944 zaman pemerintahan Jepang tidak ada pendidikan Bea Cukai, yang ada
ialah penyelenggaraan pendidikan untuk para ‘Ambtenaar’ yang
belum menyelesaikan pendidikan ‘Ambtenaar 3e klasse’ dan
Kursus ‘Gediplomeerd Douane
Kommies’ zaman Hindia Belanda.
4. Tahun 1947, setelah kemerdekaan, di Magelang di
selenggarakan dua Kursus
A yang berijazah SLA untuk menjadi ‘Ambtenaar’ dan
Kursus B untuk yang berijazah
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SLP untuk menjadi ‘Douane
Kommies’. Karena Magelang diserbu Belanda, ujian dilakukan di
Yogyakarta.
5. Tahun 1947-1949 di Jakarta pada
saat pendudukan Belanda diadakan Kursus ‘Ambtenaar 3e klasse’
dan Kursus ‘Gediplomeerd
Douane Kommies’, juga di beberapa Kantor Daerah tertentu.
6. Tahun 1949-1954 Kursus ‘Adjunct
Controleur’/Penilik Pabean,
lamanya kursus kurang lebih 2
tahun.
7. Tahun 1954-1964 Kursus
Pengamat Pabean/’Douane
Kommies,’ lamanya satu tahun.
Kursus khusus dipimpin oleh seorang ‘Cursus Leider’, sekaligus
memberikan kursus/pendidikan
kepabeanan pula.
8. Tahun 1950-1966 Ujian Dinas Ahli
Pabean (‘Hogerrang Examen’)
dan ujian Pengawas Pabean.
9. Tahun 1961-1963 Kursus
Penilik/’Adjunct Controleur’
Pabean (Jakarta, Makassar, dan
Medan), lamanya kursus dan latihan kurang lebih 3 tahun. Latihan
meliputi latihan dasar kemeli
teran, pendidikan/kursus dengan
‘meelopen’/praktek kerja.
10. Tahun 1964-1982 Puspla Bea
Cukai Pengatur Muda (Pasar
Minggu, Rawamangun, dan di
Kantor Wilayah tertentu), lama
nya pendidikan kurang lebih dua
tahun.
11. Tahun 1957 Pendirian Akademi
Pajak dan Pabean (APP) di bawah
Departemen Keuangan.
12. 1959 APP diganti menjadi
Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan
Negara (STIKN), lamanya pendidikan tiga tahun.
13. Tahun 1967 STIKN dirubah menjadi Institut Ilmu Keuangan (IIK).
14. Tahun 1973-1975 berbagai ujian
dinas, penataran, penyuluhan.
15. Tahun 1975 Sesuai Keputusan
Menteri Keuangan no. 405/
MK/6/U/1975 didirikan BPLK
(Badan Pendidikan dan Latihan
Keuangan) membawahi Pusdiklat
Bea Cukai dan Pusdiklat lainnya. Jenis-jenis diklat yang di
selenggarakan di Pusdiklat Bea

Cukai, Diklat Karir, Profesi dan
Penataran.
16. Tahun 1987 mulai menyelenggarakan Program Pendidikan
(PRODIP).
17. Tahun 1997 sesuai dengan
perkembangan, terutama sistem dan prosedur kepabeanan
yang berubah-ubah sejalan
dengan pesatnya perkembangan perdagangan global, maka
tugas dan fungsi Pusdiklat
mengalami perubahan dari
waktu ke waktu. Perubahan
terakhir sesuai Keputusan
Menteri Keuangan Nomor: 100/
KMK.01/1997 tanggal 10 Maret
1997 tentang organisasi dan
tata kerja BPLK. Tujuan dari
SKEP Menteri Keuangan tersebut adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan
dan penataran yang sangat
diperlukan untuk meningkatkan
profesionalisme pegawai di lingkungan Departemen Keuangan.
Dengan demikian, sejarah telah
mencatat bahwa sebelum masa
kemerdekaan telah ada kursuskursus duaone untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
para petugas douane. Kemudian
tiga tahun setelah kemerdekaan,
tepatnya tahun 1947, Bea Cukai te
lah menyelenggarakan pendidikan.
Berbagai macam pendidikan dan
pelatihan untuk karyawan dan karyawati, Calon Pegawai Negeri Sipil
maupun lulusan Sekolah Lanjutan
Atas (SLTA). Namun perlu dicatat
bahwa sebagai penyelenggara
pendidikan dan pelatihan adalah
Sekretariat Bea Cukai, dalam hal
ini Bagian Kepegawaian, bukanlah
lembaga yang khusus mengelola
pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan ujian tertulis pada
bulan November 1967 bertempat
di Gedung Percetakan Pita Cukai
Kantor Pusat Bea Cukai, Jalan A.
Yani (by pass) Rawamangun Jakarta
Timur. Gedung tersebut sebagian
sudah diubah dan dibangun menjadi Gedung Utama Kantor Pusat
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Upacara Pembukaan Diklat-6.

Upacara Pembukaan Diklat dipimpin
langsung oleh Kapolri Hoegeng.
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Bea Cukai.
Dari 342 siswa dan siswi, yang
dapat menyelesaikan pendidikan
dan latihan sebanyak 330 orang.
Sedangkan sisanya 12 orang karena berbagai alasan tidak dapat
menyelesaikan pendidikan dan latihan. Sebagian besar alumni ditugaskan ke Kantor Daerah Bea dan
Tjukai (KDBT) asal, kecuali beberapa
orang, misalnya dari KDBT Manado
dan Makassar ditugaskan ke KDBT
Tanjung Priok, dari Kantor Pusat
DDBT dan KDBT Sumatera Selatan
ke KDBT Tanjung Balai Karimun.
Puspla Pasar Minggu secara
resmi menutup pendidikan dan latihannya pada bulan Desember 1967.
Sejak itu, tidak ada lagi kegiatan
pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di Pupla Pasar Minggu,
karena selanjutnya Pendidikan dan
Latihan untuk Siswa-siswi CPNS
dan PNS Bea dan Cukai dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Latihan
Bea dan Cukai yang berlokasi di
Jalan Bojana Tirta Rawamangun.
Hal ini dilaksanakan karena seiring dengan perkembangan tugas
dan fungsi Bea Cukai yang semakin
besar dan kompleks, fungsi Puspla
juga semakin luas dan penting. Oleh
karena itu sejak tanggal 3 November
1969, dengan SK. Menteri Keuangan
Nomor 746/MK/III/II/1969, dan SK
Menteri Keuangan No. 747/MK/III/
II/1969, status Puspla diubah menjadi lembaga dan sebagai tindak
lanjut SK Menteri Keuangan tersebut
dikeluarkan SK Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor Kep. DDBT/
SK/53 3 November 1969, tentang
penyempurnaan susunan organisasi

satuan-satuan dan pokok-pokok tata
kerja serta pedoman kerja Puspla
Bea Cukai.
Menurut SK Direktur Jenderal
Bea dan Cukai tersebut, Puspla
Bea Cukai berstatus sebagai lembaga yang dipimpin oleh seorang
kepala dengan sebutan Kepala
Puspla. Berdasarkan SK Menteri
Keuangan No. 505/MK/III/4/1974
tanggal 9 April 1974, lembaga
Puspla Bea Cukai dipimpin oleh seorang Inspektur Dinas Umum (IRDU)
yang ditugaskan sebagai ketua lembaga Puspla yang setingkat dengan
Eselon II.
Dari keterangan para narasumber yang berhasil dihimpun, diperoleh penjelasan bahwa Pusdiklat Bea
dan Cukai yang berlokasi di Jalan
Bojana Tirta, Rawamangun Jakarta
Timur, gedungnya diresmikan pada
tahun 1968, dan memulai kegiatan
diklatnya setelah diklat di Puspla
Pasar Minggu berakhir pada 31
Desember 1967. Pembukaan diklat
di Pusdiklat Rawamangun pada tahun 1968 dipimpin oleh Ali Wardhana
yang ketika itu menjabat sebagai
Menteri Keuangan. Gedung Pusdiklat
Bea Cukai Rawamangun resmi digunakan pada tahun 1968 setelah
dikeluarkannya Keputusan Menteri
Keuangan No.57/Men. Keu/67
tanggal 23 Mei 1967 yang mene
tapkan bahwa Bagian Pendidikan
dan Latihan secara organisatoris berada di bawah Sekretaris
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dengan perkembangan zaman
dan tuntutan organisasi, maka
berdasarkan Keputusan Presiden
No. 405/MK/6/4/1975 tentang

Menteri Iuran Negara di Depan
Kampus Pusdiklat.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Keuangan, maka Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Bea dan
Cukai (Pusdiklat Bea dan Cukai),
berada dibawah Badan Pendidikan
dan Latihan Keuangan (BPLK) yang
saat ini bernama Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Walaupun secara organisasi
Pusdiklat Bea dan Cukai tidak di
bawah Bea Cukai, namun komitmen pimpinan Bea Cukai untuk
mendiklatkan pegawai Bea Cukai
masih tetap tinggi dimana setiap tahun pegawai yang mengikuti diklat
terus bertambah.
(Ariessuryantini, dari Buku:
Merajut Kenangan 50 Tahun
Puspla DDBT Pasar Minggu)

Latihan PBB awal Diklat-2.psd
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JAPAN STREET LIFE

Siapa tak mengenal Jepang? Negeri
sakura ini telah berhasil menjadi salah
satu negara maju di Asia, bahkan
dunia. Produk yang dihasilkan negara
ini sudah tak asing lagi digunakan
dalam kehidupan sehari-hari, sebut saja motor, mobil, dan berbagai
perangkat elektronik. Tak hanya maju
di bidang teknologi dan ekonomi,
Jepang juga terus meningkatkan
pamornya di bidang pariwisata.
Banyak wisatawan asing yang memilih
Jepang sebagai tujuan wisata termasuk orang Indonesia. Berikut kami
sajikan foto-foto pemandangan dari
jalanan sudut-sudut kota di Jepang.
Fotografer : Jodie Umbara Direktorat KIAL
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Menikmati
Kereta Api
dalam Balutan
Sejarah
Telah lama kota mungil yang terletak di Jawa Tengah ini dikenal sebagai basis per
juangan bangsa pada jaman kolonial. Dengan sederet julukan yang melekat padanya,
nama Ambarawa memang tak bisa dipisahkan dengan kereta apinya yang melegenda.

T

atkala Ambarawa menjadi sebuah kota militer
pada masa Pemerintahan
Kolonial Belanda, Raja Willem I
memerintahkan untuk membangun
stasiun kereta api baru yang memungkinkannya untuk mengangkut
serdadu ke Semarang. Pada 21 Mei
1873 stasiun kereta api Ambarawa
dibangun dan dikenal sebagai
Stasiun Willem I.
Seiring dengan berjalannya
waktu, beberapa kereta api memang tak bisa dipertahankan lagi
sebagai moda transportasi. Namun
yang masih bisa beroperasi dapat
dialihfungsikan sebagai kereta api
wisata. Salah satunya kereta api
uap bergerigi yang sangat unik dan
konon merupakan salah satu dari
tiga yang masih tersisa di dunia. Dua
di antaranya ada di Swiss dan India.
Kemudian, untuk lebih melestarikan
dunia lokomotif uap, pemerintah
berinisiatif menjadikan stasiun tua
ini menjadi museum dan diresmikan
pada 6 Oktober 1976.
Ambarawa, kota kecil nan asri
yang bisa ditempuh sekitar satu
jam perjalanan dari Semarang atau
satu setengah jam dari Yogyakarta,
menjadikan museum ini sebagai
andalan wisata daerahnya. Apabila
dari arah Semarang, akses jalan
yang harus dilewati menuju selatan
ke arah Ungaran, lalu setelah sampai di pertigaan Bawen ambil arah
Yogyakarta menuju tugu Palagan
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Ambarawa. Namun jika dari
arah Yogyakarta atau selatan,
hanya perlu berjalan lurus
menuju arah Semarang dan
langsung ke pertigaan tugu
Palagan Ambarawa yang tak
jauh dari lokasi museum.
Bangunan stasiun memiliki
arsitektur khas kolonial yang
indah, dilengkapi beragam
koleksi lokomotif dan benda
bersejarah lainnya, menjadikan tempat ini sarana pengetahuan sejarah dan konservasi
perkeretaapian yang lengkap,
selain sebagai sarana rekreasi tentunya. Museum ini memiliki koleksi kereta api yang
lengkap yang pernah berjaya
pada zamannya. Dengan cukup
merogoh kocek Rp10.000 per
orang saja untuk umum dan
Rp5.000 bagi pelajar kita bisa
mengeksplorasi banyak hal
mengenai perkeretaapian.
Salah satu koleksi kereta
api uap dengan lokomotif
nomor B 2502 dan B 2503
buatan Maschinenfabrik
Esslingen, serta B 5112 buatan
Hannoversche Maschinenbau
AG dari Jerman sampai sekarang masih dapat menjalankan
aktivitas sebagai kereta api
wisata. Selain koleksi-koleksi
unik tadi, masih dapat disaksikan berbagai jenis lokomotif
uap dari seri B, C, D hingga jenis
CC yang paling besar (CC 5029,
Schweizerische Lokomotiv
und Maschinenfabrik/Swiss
Locomotive and Machine Works)
di halaman museum.
Museum ini melayani kereta wisata Ambarawa-Bedono
PP, Ambarawa-Tuntang PP, dan
lori wisata Ambarawa-Tuntang
PP. Kereta wisata AmbarawaBedono PP atau lebih dikenal
sebagai Ambarawa Railway
Mountain Tour beroperasi dari
museum ini menuju Stasiun
Bedono yang jaraknya 35 km
dengan waktu tempuh selama
satu jam. Kereta ini melewati
rel bergerigi yang hanya ada di
Ambarawa dan di Sawahlunto,
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Sumatera Barat. Panorama
keindahan alam seperti
lembah yang hijau antara
Gunung Ungaran dan Gunung
Merbabu dapat disaksikan
sepanjang perjalanan.
Memang, ketika WBC
berkunjung terlihat kondisi
museum belum begitu rapi,
masih dalam proses renovasi dan revitalisasi. Namun,
jumlah pengunjung terlihat cukup banyak saat itu.
Menurut pengelola museum,
harga karcis kereta wisata
Rp50.000 per orang, sedangkan lori Rp10.000 per orang.
Bagi yang berminat menyewa satu rangkaian gerbong
kereta wisata ini harganya
cukup bervariasi.
Biasanya untuk paket
wisata perjalanan, kereta
api dari Stasiun Ambarawa
menuju Stasiun Tuntang
menggunakan lokomotif berbahan bakar solar. Sebab,
jika menggunakan lokomotif
uap yang berbahan bakar
kayu biayanya cukup mahal.
Lokomotif berbahan solar
sekali jalan Rp3 juta saja.
Sedangkan jika menggunakan bahan bakar kayu biaya
nya Rp15 juta untuk sekali
jalan. Anda tertarik untuk
mencoba?
(pomo/kitty/laeli)
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perjalanan

oleh: Muhammad Rifki Al Habib

Baru saja tali pusarmu ditanam di belakang rumah..
Baru saja semua resah pecah menjadi cerah..
Baru saja pahlawan wanitamu hampir mati ditelan lelah..
Baru saja kau lahir .. baru saja kau buat semua susah..
Kotoran yang kau koleksi di penjuru rumah..
Dibersihkannya dengan tenaga yang telah tercurah..
Tangismu yang membanjiri kamar ayah..
Membangunkannya hingga kau membisu marah..
Saat kau pertama kali menuju sekolah..
Kau menangis minta pulang ke rumah..
tak mau melihat sosok pembawa kapur tabah..
dan ia yang mampu merayu mu jengah..
ingatkah kau tentang kupu-kupu berwarna merah..
yang berjuang sendirian untuk berubah..
keluar dari pengapnya kepompong gerah..
hingga muncul sosok anggun nan mewah..
kau juga telah menempuh beratnya langkah..
dan ia masih setia menemanimu yang resah..
kau juga telah merasakan pahitnya kalah..
dan ia masih menemanimu dan tak menyerah..
kini kau dan ia telah jauh berpisah..
kau terbang melintasi mimpimu yang meriah..
dan ia disana berdoa untukmu gundah..
berharap kau tak meyiakan hidupmu patah..
ia adalah siapa saja yang buatmu cerah..
ia adalah siapa saja yang tak pernah lelah..
membuatmu menjadi dewasa yang tumbuh megah..
teman..jangan berhenti membuatnya menangis indah..
kau berdiri disini meniti langkah..
membawa amanat rakyat yang menderita lemah..
integritasmu ditempa hingga terpatri dijiwamu cerah..
berlari deras menggapai cita-cita rakyat gerah
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