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Dari Redaksi

P

ada Edisi April 2017, redaksi akan mengulas salah satu program unggulan
yang dirancang dalam Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, yaitu Single Identity Number (SIN). Program kerja sama antara Direktorat
Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak Ini bertujuan untuk
memudahkan para pengguna jasa dalam melakukan kegiatan kepabeanan
dan pemenuhan pembayaran perpajakan. Ke depannya diharapkan program SIN
ini akan dapat dimanfaatkan oleh seluruh Kementerian dan Lembaga terkait dalam melakukan pengawasan dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
Selain rubrik Liputan Utama yang membahas SIN, redaksi juga mengangkat tulisan salah satu kantor di Timur Indonesia. Ternate, yang berada di Utara Maluku,
merupakan salah satu daerah penghasil rempah. Tak hanya itu, potensi lautnya
yang kaya juga memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Pengawasan dan
Pelayanan yang dilakukan oleh Bea Cukai akan dibahas secara lengkap di rubrik
Profil Kantor.
Pada rubrik hobi dan komunitas di edisi kali ini, redaksi meliput komunitas
Supermoto yang dipelopori oleh salah seorang pegawai Bea Cukai di Banjarmasin.
Supermoto adalah hobi anak-anak muda yang ternyata bukan diawali oleh mereka yang muda, tapi justru diawali oleh para orang tua yang gemar mengendarai
sepeda motor. Motor jenis trail dengan berbagai modifikasi ini, kini semakin hari
semakin digemari masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki jiwa petualang untuk menaklukan medan yang jauh dan berat. Penasaran untuk mengetahui lanjutannya, selengkapnya dapat anda baca di rubrik Hobi dan Komunitas.
Tak hanya ketiga rubrik di atas, masih banyak sajian lain yang redaksi hadirkan
pada edisi April 2017. Di antaranya rubrik Feature yang kali ini secara khusus
membahas tentang Bengkel Kapal Bea Cukai di Pantoloan, Sulawesi Tengah.
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
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EVENT

BEA CUKAI NGURAH RAI MUSNAHKAN
BARANG ILEGAL SENILAI 200 JUTA RUPIAH

BADUNG – Bea Cukai Ngurah Rai lakukan pemusnahan terhadap 468 barang yang ditegah karena melanggar
ketentuan kepabeanan dan cukai pada Rabu (19/04). Hal
ini dilakukan mengingat barang-barang tersebut merupakan
barang yang dilarang atau dibatasi peredarannya, serta barang impor yang tidak diurus administrasi kepabeanannya
oleh pemilik barang. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali,
NTB, dan NTT, Syarif Hidayat, mengungkapkan bahwa ini
merupakan tindakan nyata Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Barang-barang yang
kali ini dimusnahkan antara lain alat kesehatan, peralatan
elektronik, produk garmen dan aksesoris, kosmetik, obatobatan dan suplemen, majalah, produk dari hewan berupa
tanduk, kulit, dan lain-lain, produk olahan pertanian perkebunan dan perikanan, senjata, sex toys dan barang-barang
mangandung konten pornografi, sparepart, serta minum
an alkohol dan rokok ilegal. Barang-barang tegahan yang
dimusnahkan kali ini bernilai lebih dari Rp 200 juta. Syarif
mengungkapkan bahwa pemusnahan barang-barang tersebut dilakukan dengan cara dibakar, dipecah, dipotong, serta
ditimbun, “Hal ini untuk menghilangkan nilai guna barang
tersebut sehingga tidak disalahgunakan nantinya,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai,
Budi Harjanto mengungkapkan, “Ini merupakan salah satu
langkah nyata Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari
peredaran barang-barang ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan serta merugikan pasar dalam negeri,”
pungkasnya.
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BEA CUKAI TELUK NIBUNG AMANKAN
2 KAPAL TKI ILEGAL

TELUK NIBUNG – Kapal patroli Bea Cukai Teluk Nibung,
BC20002, berhasil mengamankan dua kapal nelayan yang
diduga bermuatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di
daerah Tanjung Jumpul, pada Rabu (12/04). Setelahnya,
petugas patroli laut di kapal BC20002 melakukan serah terima kedua kapal nelayan tersebut pada petugas di kapal
patroli Bea Cukai Teluk Nibung lainnya, yaitu kapal BC1508.
Dua kapal nelayan tersebut langsung dibawa ke Terminal
Internasional Pelabuhan Teluk Nibung untuk dilakukan
pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Kantor Bea Cukai Teluk
Nibung, Fuad Fauzi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa terdapat 142 orang yang
terdiri dari 98 orang laki-laki dewasa, 36 orang perempuan
dewasa, 5 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan
dalam dua kapal tersebut. “Setelah kami pastikan bahwa
tidak ada barang-barang yang dilarang, para TKI tersebut
kami pulangkan. Adapun kedua kapal nelayan tersebut kami
tindak dan kenakan sanksi administrasi. Sebanyak 75 paspor
dan 3 Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) disita dari TKI
untuk diserahterimakan ke pihak imigrasi,” ujar Fuad.

EVENT

BEA CUKAI TANJUNG PERAK SAMBUT
KEDATANGAN NETHERLAND CUSTOMS

SURABAYA – Customs Administration Netherland (CAN/
Bea Cukai Belanda) menyelenggarakan kunjungan dinas ke
Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, pada Kamis (13/04) dengan
tujuan untuk mempererat hubungan antara CAN dengan
Bea Cukai Tanjung Perak, juga untuk melihat proses importasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kepala Kantor
Bea Cukai Tanjung Perak, Efrizal menyambut kunjungan CAN
yang diwakili oleh Mrs. Tess van der Zee dari Deputy Head of
the Economic Department, Embassy of the Kingdom of the
Netherlands di Jakarta, Mr. Rick Lightart dari Dutch Customs
Attache of CAN, serta Mrs. Rahayu Handayani sebagai Policy
Advisor, Honorary Consulate in Surabaya. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Bea Cukai Tanjung
Perak. “Selain dari pihak Bea Cukai dan CAN, kami juga
berbangga karena beberapa pejabat dari Badan Karantina
Surabaya turut hadir dalam acara ini. Setelah mengunjungi
PT Terminal Petikemas Surabaya, rombongan akan mendapatkan penjelasan tentang kegiatan ekspor impor yang ada
di Pelabuhan Surabaya,” jelas Efrizal.

BEA CUKAI SIDOARJO KENALKAN FASILITAS
IKM KEPADA PENGUSAHA LOGAM NGINGAS

SIDOARJO – Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo
merupakan salah satu sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)
yang menampung 300 orang pengusaha dan sekitar 3000 tenaga kerja. Mereka memproduksi barang-barang dari logam seperti spare part kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, electrical, dan barang lainnya. Namun saat ini, para pengusaha di
sentra IKM Logam Ngingas kesulitan dalam mendapatkan bahan
baku besi plat dan mesin produksi yang berasal dari luar negeri.
Mengetahui permasalahan ini dan berkomitmen untuk membantu para pengusaha IKM, Bea Cukai Sidoarjo mengadakan
sosilisasi tentang prosedur dan fasilitas kepabeanan untuk IKM
dengan tema Penguatan Fasilitasi untuk Mendorong Industri
Guna Membangun Negeri, pada Kamis (30/03). Kepala Seksi
Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Sidoarjo, Niken
Lestrie menyampaikan harapannya agar sosialisasi ini dapat
membuka wawasan para pengusaha bahwa pemerintah sangat
berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri kecil dan
menengah agar bisa bersaing di pasar internasional. “Di acara
sosialisasi ini kami sampaikan mengenai registrasi kepabeanan
dan prosedur impor secara umum, juga bahwa para pengusaha
yang tergabung dalam koperasi dan asosiasi dapat melakukan
importasi dengan single ID. Seperti kita ketahui bersama, dari
lebih 300 orang pengusaha IKM di Ngingas ini tergabung dalam
koperasi dan tiga asosiasi, kami himbau para pengusaha agar
tidak takut dengan kegiatan ekspor impor. Saat ini pemerintah
semakin mendorong kegiatan ekspor, sehingga prosedur ekspor
akan sangat dipermudah pengurusannya, dan Bea Cukai terbuka
kepada pengusaha IKM yang ingin berkonsultasi.,” ujar Niken.
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EVENT

INI LANGKAH BEA CUKAI LAMPUNG
TINGKATKAN LAYANAN DAN CEGAH KORUPSI

BANDAR LAMPUNG – Demi menuju kantor zona integritas
berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Bea Cukai Lampung
mengundang para pengguna jasa kepabeanan dan cukai
di daerah Lampung dalam acara coffee morning di Kantor
Bea Cukai, pada Kamis (13/04). Kepala Kantor Bea Cukai
Lampung, Sehat Yulianto, dalam acara tersebut menyampaikan janji layanan yang akan diterapkan oleh Bea Cukai
Lampung demi meningkatkan pelayanan. Lebih lanjut, Sehat
mengatakan bahwa untuk dapat melakukan laporan pengaduan pelayanan di Bea Cukai Lampung, dapat mengunjungi laman resmi Bea Cukai Lampung pada alamat bclampung.beacukai.go.id di menu SimPeL (Sistem Pengaduan
Lampung). SimPeL merupakan salah satu media whistle
blowing system, yaitu sarana pengaduan yang bisa digunakan oleh pihak eksternal (pengguna jasa) maupun internal
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(pegawai unit yang bersangkutan, dimana identitas pelapor akan tetap terjaga kerahasiaannya. Kepala Ombudsman
Perwakilan Lampung, Nur Rahman Yusuf, yang turut menjadi narasumber dalam acara tersebut menjelaskan tentang
penilaian kualitas pelayanan publik. “Pelayanan publik yang
baik itu bukan hanya telah memberikan pelayanan sesuai
dengan janji layanan, tetapi juga memberikan kenyamanan
kepada pengguna jasa. Kami sendiri mempunyai tugas memastikan bahwa pelayanan pemberi layanan yang dilakukan
telah sesuai dengan standar pelayanan. Para pengguna jasa
dapat melaporkan kepada Ombudsman apabila ada pelayanan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan telah
diupayakan penyelesaiannya, namun tidak memuaskan atau
bahkan tidak ditanggapi oleh pemberi layanan,” ungkap Nur
Rahman.

EVENT

KANWIL BEA CUKAI JATIM II DAN DITJEN
PAJAK LAKSANAKAN ADVISORY VISIT

MALANG – Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur II dan
Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur III melakukan joint
advisory visit ke Perusahaan Industri Tembakau, PT Gandum,
pada Kamis (30/03). Kerja sama yang erat dan berkelanjutan
oleh kedua instansi penyumbang 85% penerimaan negara ini, dilaksanakan sebagai tindak lanjut komitmen peng
amanan penerimaan negara sebagai wujud sinergi antar
unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini
juga diharapkan mampu mewujudkan hubungan dan kerja
sama yang baik dengan stakeholder sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim II, Nirwala Dwi Heryanto dan
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III, Rudy Gunawan
Bastari pada acara ini berkesempatan untuk berdialog deng
an Direktur Utama PT Gandum, Tusin Kaman, yang berharap pemerintah dapat terus mendukung dan melindungi
eksistensi perusahaan yang telah taat terhadap ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat di sektor industri
tembakau.
“Kami juga berharap kepada pemerintah untuk melindungi
kami sebagai pengusaha yang taat aturan, karena tidak
dipungkiri di luar sana masih ada rokok-rokok ilegal yang
beredar di pasaran yang tentunya merugikan bagi kita,”
ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Nirwala Dwi Heryanto menyatakan bahwa sebagai instansi yang berwenang, pihaknya siap
dan berkomitmen untuk memerangi peredaran rokok illegal
di pasaran. “Tentu dari pihak Bea Cukai akan terus mela
kukan pengawasan terhadap industri hasil tembakau dan
melakukan penindakan terhadap peredaran rokok polos,
dan mohon bantuan dari rekan-rekan juga untuk mendu
kung langkah-langkah kami untuk memerangi hal tersebut,”
ujarnya.
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PROFIL
KANTOR

Kota Ternate yang terletak di Provinsi Maluku Utara sedang bersolek.
Infrastruktur berkembang pesat. Pusat perekonomian mulai bertebaran.
Kendaraan bermotor berbagai merek lalu-lalang tanpa henti menandakan
kota ini memiliki semangat dengan aktivitas warga yang tinggi.
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PROFIL
KANTOR

T

ernate, sebuah pulau kecil yang cantik dan unik. Gunung Gamalama
nan indah menjulang menjadi lansekap dan latar kota. Pulau di sekitarnya seperti Tidore dan Maitara yang juga dibentuk gunung berapi menunjukkan bahwa memang wilayah ini sarat dengan aktivitas vulkanik.
Gunung-gunung hijau tersebut berpadu serasi dengan lautan yang biru.
Menyajikan pemandangan elok luar biasa.
Selain budayanya, Ternate juga sohor akan alam dan sejarah yang mengiringinya. Gamalama rupanya punya makna tersendiri bagi warga Ternate. Gunung ini
menjadi latar belakang setiap kegiatan masyarakatnya. Aktivitas gunung ini juga
membuat bumi Ternate begitu kaya akan unsur hara yang menyuburkan dan ideal
untuk tumbuhnya tanaman rempah yang membuat pulau ini masyhur hingga ke
daratan Eropa.
Letak Maluku Utara yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik juga
membawa hasil laut yang melimpah. Berbagai jenis ikan segar dapat dengan mudah didapat dan dikonsumsi sehari-hari oleh warga. Tercatat jenis ikan unggulan
seperti kerapu, tuna ekor kuning, dan napoleon banyak tersebar di perairan ini.
Kekayaan laut dan kesuburan tanah dari gunung seolah bertemu dan berpadu di
Ternate mencurahkan limpahan rejeki bagi masyarakatnya.
Tim WBC menemui Kepala Kantor Bea Cukai Ternate Nyoman Adhi Suryadnyana
untuk menggali lebih jauh seluk beluk wilayah ini. Berbincang dengan Nyoman
perihal Maluku Utara juga Ternate sungguh mengasyikkan. Rupanya pejabat Bea
Cukai satu ini cukup fasih bicara sejarah nasional. Menurutnya, Islam di Ternate
mempunyai sejarah panjang.
Pada masa keemasannya, Kesultanan Ternate dan Tidore pernah menjadi kerajaan Islam yang sangat berpengaruh di bagian timur Nusantara. Pengaruh Ternate
pada masa kekuasaan Sultan Babullah bahkan terbentang hingga Mindanao dan
Kepulauan Marshall di Samudera Pasifik. Memang, hingga kini nuansa islami masih terasa mewarnai kehidupan masyarakat Ternate dimana lebih dari 90 persen
penduduknya adalah muslim.

QQ Gedung Kantor
Bea Cukai Ternate

Volume 49, Nomor 4, April 2017 • Warta Bea Cukai

09

PROFIL
KANTOR

QQ Rapat kerja pegawai Bea Cukai Ternate

Menurut Nyoman, kisah besar negeri
kepulauan ini dimulai dari pulau kakakberadik, Ternate dan Tidore. Awalnya
Ternate dikuasai Portugis, sementara
Tidore oleh Spanyol pada abad ke15. Masa itu sebelum Belanda masuk
kawasan nusantara. Dulunya wilayah
ini tak bertuan. Kemudian masuklah
para pedagang dari Yaman dan Gujarat
India, salah satunya adalah tokoh Islam
Syeh Maulana.
Kemudian
beliau menetap dan
memiliki
e m p a t
o r a n g
anak.
Anak

pertama jadi raja di Kesultanan Tidore,
anak kedua di Kesultanan Bacan, ketiga di Jailolo, dan keempat di Kesultanan
Ternate.
Wilayah ini disebut juga Mouluku
Key Raha. Key itu berarti gunung
dan raha adalah empat, jadi wilayah
empat gunung. Kesultanan Tidore
kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Ketika Belanda akan menganeksasi
Maluku dan Papua, maka terjadi aksi
pembebasan Irian Barat yang menewaskan pahlawan bangsa Laksamana
Yos Sudarso pada 1962.
Situasi itu membuat Indonesia dan
Belanda harus menyelesaikan sengketa hingga ke meja perundingan di
Perancis. Kemudian PBB memutuskan memberikan keleluasaan kepada
Sultan Tidore sebagai anak sulung pewaris tahta untuk menentukan masa
QQ Kepala KPPBC Ternate,
Nyoman Adhi Suryadnyana.
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depannya. Dengan segala cara Belanda
membujuk Sultan Tidore agar berada
di pihaknya. Namun pada akhirnya
Sultan Tidore menghadiahkan segenap
wilayah Maluku dan Papua ke pangkuan Republik Indonesia.
Sejatinya, orang Eropa datang ke
Ternate dan Tidore untuk mencari
rempah-rempah, terutama pala dan
cengkeh. Komoditas pala untuk keperluan industri minyak dan kecantikan
sementara cengkeh untuk obat-obatan
dan bahan pengawet. Karena pala dan
cengkeh itu sangat mahal harganya,
maka tingkat sosial penduduk Eropa
kala itu sangat ditentukan oleh dua
komoditas itu.
Rempah-rempah merupakan bagian
penting dari sejarah Ternate. Karena
cengkeh dan pala yang tumbuh subur di Ternate dan pulau-pulau sekitarnya, bangsa Eropa rela berlayar
mengelilingi dunia demi tanaman
bernilai tinggi yang konon hanya tumbuh di bumi Maluku. Kini sisa-sisa
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kejayaan rempah nusantara masih
bisa kita saksikan di beberapa kawasan di Ternate dan Tidore di mana
pohon pala masih bisa dengan mudah kita jumpai. Reruntuhan benteng
Belanda, Portugis, dan Spanyol banyak
dijumpai di Ternate dan Tidore membuat imajinasi melayang ke masa lalu.
Membayangkan bagaimana kerasnya
persaingan bangsa Eropa kala itu dalam upaya memonopoli perdagangan
rempah di kepulauan Maluku.

Maluku Utara Perlu Perubahan

Menurut Nyoman, Bea Cukai Ternate
saat ini berupaya mengekstensifikasi bea keluar. Daerah Maluku Utara
yang kaya sumber daya mineral dan
energi khususnya nikel memerlukan
perhatian dan penanganan serius guna
memacu pendapatan daerah. Hal itu
pula yang mendorong diterbitkannya

penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.
Namun rupanya hal tersebut menimbulkan kendala. Bea keluar hanya ditetapkan atas minerba tertentu berdasarkan
PMK No 13/PMK.010/2017 yaitu kadar
Ni<1,7%, karena penentuan kadar nikel
untuk barang yang akan diekspor ditentukan oleh pihak eksternal atau surveyor. Akhirnya diambil solusi pengambilan sampel dilakukan bersama pihak
Bea Cukai untuk memastikan tingkat
keakuratannya. Untuk itu, Bea Cukai
pun berupaya meningkatkan pengetahuan pegawai khususnya dalam tatacara pengambilan sampel.

Namun dari hasil kajian pihak Bea
Cukai Ternate, pengolahan tambang
khususnya di Maluku Utara masih
menyisakan banyak pekerjaan rumah
yang harus segera diselesaikan. ‘PR’
itu diantaranya adalah terlalu
banyak jumlah tambang yang
‘PR’ itu diantaranya adalah tersebar namun aksesnya materlalu banyak jumlah sih sulit. Peraturannya yang
tambang yang tersebar namun masih tumpang tindih. Dan,
aksesnya masih sulit lokasi tambang, smelter, serta pelabuhan muat yang tidak
berada dalam satu wilayah.
Permenkeu 13/PMK.010/2017 tentang

Saat ini pihak Bea Cukai dan segenap
pengelola daerah di Ternate berupaya
mendorong investor lokal. Rupanya,
banyak jenis dan turunan sumber daya
alam yang ada di Maluku Utara tidak
termanfaatkan secara maksimal oleh
pemerintah pusat contohnya gutit
dan laterit. Padahal pengolahan bahan
baku pembuat baja dan stainless steel
ini tidak memerlukan smelter tetapi
cukup dengan magnit separator. Biaya
operasional tentu akan lebih murah
dan terjangkau oleh investor lokal, sehingga devisa ekspor 100 persen bisa
terserap ke dalam negeri.
Berdasarkan arahan Kepala Kantor
Wilayah Bea Cukai Maluku, Papua, dan
Papua Barat, Cerah Bangun, pihak Bea
Cukai Ternate juga mendorong ekspor
komoditi melalui UMKM Maluku Utara.
Hal ini sesuai dengan arahan dan semangat dari Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dalam mendorong pengembangan UMKM. Sejatinya
potensi alam Maluku Utara adalah pertanian, perkebunan, perikanan dan
pertambangan. Komoditas unggulan di
wilayah ini adalah bijih nikel, pasir besi,
buah, sayuran, cengkeh, pala, fuli, kopra. Namun faktanya produk unggulan

Volume 49, Nomor 4, April 2017 • Warta Bea Cukai

11

PROFIL
KANTOR

tersebut tidak tercatat sebagai komoditas ekspor Maluku Utara. Padahal
berdasarkan data Bea Cukai Ternate
yang berhasil dikumpulkan dari BI,
BPS, dan Pemda, produksi lokal akan
komoditas tersebut cenderung stabil.
Kondisi ini akibat dari banyaknya pengusaha yang tidak memahami aturan
ekspor. Kemudian tidak adanya kantor cabang agen pelayaran di Maluku
Utara sehingga letter of credit atau L/C
tidak dapat diterbitkan yang mengakibatkan pembayaran atas hasil penjualan menjadi lama. Kemudian kurangnya
modal yang dimiliki. Serta, infrastruktur kurang memadai dan kurangnya
relasi pembeli di luar negeri.
Kondisi itu berlangsung sudah cukup
lama. Kemudian Bea Cukai Ternate
mencoba memberikan solusi dengan
mengadakan sosialisasi mengenai ekspor kepada para pengusaha UMKM
dan instansi terkait di Maluku Utara.
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Mempelopori terbentuknya kamar dagang sebagai koordinator ekspor melalui sinergi antar BUMD di setiap kota/
kabupaten. Kemudian mendorong pihak
perbankan dalam memberikan kemudahan kredit dan membuka L/C untuk
UMKM. Kemudian membangun gudang
tempat penyimpanan barang ekspor.
Bekerjasama dengan pihak terkait memperbanyak tempat pelelangan ikan dan
membangun tempat penyimpanan ikan
yang dilengkapi alat pendingin.
Bea Cukai Ternate juga bekerjasama
dengan pihak terkait mengadakan
expo atau pameran tentang produkproduk Maluku Utara. Membangun
fasilitas fumigasi di wilayah setempat sehingga produk dapat diterima
di luar negeri secara keseluruhan.
Mengundang pelayaran internasional
untuk membuka cabang di Maluku
Utara. Mengkoordinasikan dengan pihak Bank Indonesia untuk memanfaatkan CSR dalam pengembangan litbang

dan pengusaha binaan sektor UMKM.
Bea Cukai Ternate juga bekerjasama
dengan civitas akademika setempat
dalam mengembangkan produk dan
varietas baru tanaman unggulan.
Dalam hal penerimaan, Bea Cukai
Ternate optimistis dapat mewujudkan tercapainya target penerimaan
tahun 2017 sebesar Rp 8,2 miliar dengan proyeksi berbagai penerimaan
bea masuk dan juga bea keluar. Bea
Masuk; Proyeksi penerimaan dari importasi proyek smelter baru Rp 30 miliar. Pemasukan dari importasi bahan
proses produksi smelter Rp 20 miliar.
Bea Keluar; proyeksi penerimaan ekspor nikel ore tariff 10% (Rp 300 miliar).
Meningkatnya devisa ekspor dari komoditi UMKM, dan pelunasan piutang
tahun 2013 sebesar Rp 700 juta.

Potensi Ekspor Ikan

Provinsi ini tercatat dihuni sebanyak 395
pulau. Sementara itu KPPBC Ternate
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QQ Pasar Ikan Kota Ternate - foto istimewa

membawahi delapan kantor bantu.
Diantaranya Kantor Bantu Pelayanan
Pulau Gebe, Kantor Bantu Pelayanan
Galela/Tobelo, Pos Pengawasan
Labuha, Pos Pengawasan Bandara
Sultan Babullah, Pos Pengawasan
Bastiong, Pos Pengawasan Tanjung
Barnabas, Pos Pengawasan Sanana dan
Pos Pengawasan Ternate (Pos Lalu Bea).
Bea Cukai Ternate saat ini memiliki
27 orang pegawai dengan daerah
pengawasan yang cukup luas meliputi
delapan kabupaten yaitu Kabupaten
Halmahera Utara, Halmahera Barat,
Halmahera Timur, Halmahera Tengah,
Halmahera Selatan, Pulau Morotai,
Pulau Taliabu, Kabupaten Sula, dan
dua kota yakni Kota Ternate dan
Tidore.
Selain mengandalkan komoditas rempah
tadi, Maluku Utara adalah pusatnya ikan
berkualitas tinggi. Ikan yang terkenal adalah jenis napoleon, selain itu ada kerapu
dan tuna ekor kuning. Saat ini di Maluku

Utara sudah ada 32 asosiasi nelayan yang
siap ekspor. Namun demikian pihak buyer luar negeri menginginkan tiga syarat
utama yakni ketersediaan barang yang
kontinyu, komoditas ikan sehat dengan
standar tinggi, dan harga yang bersaing.

Kawasan Ekonomi Khusus di Morotai.
Namun Pemprov Maluku Utara dan PT
Jababeka dinilai belum berhasil mewujudkan Morotai sebagai KEK yang bisa
diandalkan. Sebelumnya KEK Morotai
akan dikembangkan kearah KEK pa-

Komoditas ikan dari wilayah ini sudah diekspor ke Pemerintah melalui Menko
Inggris, Amerika Serikat Perekonomian menunjuk PT
(California dan Las Vegas),
Jababeka untuk mengelola Kawasan
dan Jepang. Kemudian
Ekonomi Khusus di Morotai
Maluku Utara kerap mengadakan expo mengundang
pengusaha-pengusaha dari luar negeriwisata. Faktanya, Maluku Utara ini
ri. Sebagai pihak yang menjembatani
kaya akan tambang nikel, terutama
kegiatan tersebut adalah Bea Cukai besaprolit dan limonit, yang biasa dipakerjasama dengan Dinas Perdagangan
kai untuk bahan utama industri elekdan Kementerian Luar Negeri.
tronik. Sementara itu pusat industri
Menurut Nyoman, dalam prioritas dan perdagangan elektronik itu dikuabisnis KPPBC Ternate, ekstensifikasi sai empat negara yang secara geograpenerimaan merupakan hal utama fis berada di atas kepulauan Maluku
dan sangat penting. “Pemerintah Utara. Empat negara itu yakni China,
melalui Menko Perekonomian me- Taiwan, Korea dan Jepang. Mimpi kita
nunjuk PT Jababeka untuk mengelola
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QQ Peta Indonesia

di Morotai itu bagaimana menjadikan
pusat perdagangan nikel dunia,” ujar
Nyoman.
Menjadikan Maluku Utara sebagai pusat perdagangan nikel dunia adalah
hal yang sangat strategis. Begitu Bea
Cukai ada dan memberikan fasilitas
pada Morotai sebagai hub dagang,
semua pabrik luar negeri tentu akan
mendekati bahan bakunya. Selain itu
di Maluku Utara ada PLB atau pusat
logistik berikat. Fasilitas PLB yang dipadukan dengan KEK itu akan luar biasa strategis. Pihak Bea Cukai Ternate
juga meminta kepada teman-teman di
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Ditjen Pajak untuk pula memberikan
berbagai fasilitas. “Keunggulan kita
adalah tempat atau lahan dan tenaga
kerja yang murah,” tambah Nyoman.
Saat ini terdapat 29 perusahaan tambang berada di Maluku Utara tapi
NPWP-nya ada di Jakarta. Karena itu
dana bagi hasil sebesar 20 persen masuk Jakarta tidak ke Maluku Utara. Hal ini
tentu menguntungkan pemerintah daerah Jakarta. Guna menunjang kemajuan
daerah, perlu segera dibuka penerbangan internasional di Maluku Utara.
“Kami di sini terus berpikir bagaimana Bea Cukai itu bukan hanya mampu

dalam hal mengumpulkan uang negara, namun menjadi terhormat di lingkungannya. Budaya di sini (Bea Cukai
Ternate) setiap hal terbaru dibikin
SOP dan dibahas serta didiskusikan.
Keseriusan para pegawai Bea Cukai
Ternate dalam merealisasikan semua
program unggulannya ternyata sangat tinggi. Terbukti banyak pegawai
di sini yang bekerja hingga larut malam. Akhirnya banyak pula yang harus mengambil program ‘doktor’ alias
mondok di kantor,” tutup Nyoman.
(pomo/dawang)

PERATURAN

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177/PMK.04/2016
Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
Impor Barang dan/Atau Bahan, dan/atau Mesin yang
dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan
Tujuan Ekspor (PMK KITE-IKM).

D

alam rangka memperkuat pondasi perekonomian,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,
dan merealisasikan potensi ekspor produk industri
kecil menengah maka diperlukan dukungan demi
berkembangnya industri kecil menengah. Selain
itu, demi mendukung daya saing industri nasional, dan memenuhi kebutuhan barang dalam negeri sebagai substitusi
barang impor, perlu dilakukan perluasan rantai pasok barang dan/atau bahan dan membuka saluran penjualan hasil produksi industri kecil dan menengah penerima fasilitas
pembebasan. Kementerian Keuangan telah menerbitkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016
Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan/Atau
Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil
Dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor (PMK KITE-IKM).
Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, antara lain :
1. Latar belakang diterbitkannya PMK tersebut, antara
lain:
a. untuk menunjang Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I
(September 2015);
b. perlunya peningkatan dan perluasan pasar ekspor,
salah satunya dari sektor usaha kecil dan menengah; dan
c. mendorong kontribusi usaha kecil menengah Ter
hadap Perekonomian Nasional.

2. Maksud dan tujuan Penyusunan PMK Tentang KITEIKM, yaitu:
a. Memberikan fasilitas fiskal kepada IKM berupa:
'' pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertam
bahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang
tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan
Barang dan/atau Bahan untuk diolah, dirakit,

''

atau dipasang pada barang lain dengan tujuan
untuk ekspor atau Penyerahan Produksi IKM; dan
pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertam
bahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang
tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan
Mesin.

b. Membuat skema persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas serta prosedur kepabeanan dan mudah
dan applicable bagi IKM; dan
c. Membuat skema:
'' pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi IKM secara mudah dan murah; dan
'' saluran ekspor hasil produksi, melalui Tempat
Penimbunan Berikat dan Konsorsium KITE.
3. Dalam PMK tersebut hal-hal yang diatur antara lain:
a. mengatur mengenai ruang lingkup Industri Kecil
Menengah;
b. persyaratan pengajuan KITE-IKM yang bersifat memudahkan IKM dan menunjukan kriteria IKM;
c. mengatur mengenai konsorium KITE, yaitu:
'' badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
'' IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam
1 Sentra untuk melakukan kegiatan impor dan
ekspor untuk kepentingan bersama beberapa
IKM dimaksud, atau
'' koperasi,
yang melakukan kegiatan impor atau pemasukan barang dan/atau bahan dan/atau mesin milik
IKM anggota konsorsium KITE, dan/atau ekspor
atau Penyerahan Produksi IKM, dan memenuhi
kriteria dan persyaratan tertentu.
d. mekanisme impor atau pemasukan baik dengan
konsorsium maupun tanpa konsorsium; dan
e. Fasilitas yang diberikan terhadap impor atau pemasukan dengan mekanisme KITE-IKM.
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BEA CUKAI BANJARMASIN

JALANKAN PERAN DAN
FUNGSINYA
DENGAN MOTO
KAYUH BARATAAN
Dengan moto KAYUH BARATAAN (bekerja
bersama-sama) Bea Cukai Banjarmasin mem
fasilitasi dan mendukung perdagangan dan
industri, mengejar target penerimaan, serta
melayani dan melindungi masyarakat di Kota
Seribu Sungai.

Banjarmasin, menjadi satu wilayah yang mengalami peningkatan perekonomian yang pesat, termasuk ramai kegiatan
ekspor impor. Pemerintah Daerah (Pemda) setempat pun
turut mendukung dan berusaha membuat provinsi ini menjadi maju secara budaya dan ekonomi. Berbagai kebijakan
yang dibuat oleh instansi-instansi pemerintah terkait, semuanya bertujuan untuk memudahkan investasi dan melancarkan kegiatan industri yang ada, terlebih untuk mendorong
kegiatan ekspor maupun impor.

Keberadaan Kantor Bea Cukai di Banjarmasin

QQ Komitmen Anti Narkoba bersama Walikota, BNNK, Pelajar dan
Mahasiswa dan Instansi Terkait sekota Banjarmasin

K

alimantan Selatan, dengan ibu kota Banjarmasin,
ialah salah satu provinsi di Pulau Kalimantan yang
memiliki luas wilayah 37.530,52 km² dan berpenduduk hampir mencapai 3,7 juta jiwa. Memiliki
beragam keistimewaan, mulai dari kebudayaan,
wilayah, hingga kulinernya. Provinsi yang terkenal sebagai
penghasil batu bara terbesar di Indonesia ini, kian gencar
mempromosikan berbagai objek wisata alam hingga wisata kuliner yang dimilikinya, khususnya yang ada di Kota
Banjarmasin. Maka tidak heran, jika penerbangan dari kotakota besar di Indonesia ke Banjarmasin kini semakin meningkat. Para pengunjung datang, baik untuk tujuan investasi,
maupun hendak berwisata ke ke kota yang terkenal dengan
makanan khasnya, yaitu soto banjar yang lezat, dan tradisi
pasar terapung yang mendunia.
Dengan bermodalkan kekayaan sumber alam dan keragaman budaya yang dimilikinya, Kalimantan Selatan, khususnya
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Terkait dengan kegiatan ekspor impor, tentunya tidak terlepas dari peran Kementerian Keuangan khususnya Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang dalam hal ini diselenggarakan
oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Banjarmasin. Selain melayani dan mengawasi kegiatan ekspor impor, Bea Cukai Banjarmasin juga
turut serta dalam mendukung peningkatan investasi dan
menjaga agar investasi yang ada dapat terus tumbuh dan
berkembang di Kalimantan Selatan.
Oleh karena itu, keberadaan Bea Cukai Banjarmasin menjadi sangat vital di provinsi ini. Terbukti, sebelum ditetapkan menjadi kantor pengawasan dan pelayanan, Provinsi
Kalimantan Selatan ini memiliki Kantor Wilayah (Kanwil)
sendiri yang membawahi seluruh Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Tengah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala
Bea Cukai Banjarmasin, Hannan Budiharto, yang ditemui
WBC di ruangan kerjanya.
Menurutnya, Bea Cukai Banjarmasin sebelumnya adalah Kantor Inspektorat Bea Cukai XII yang membawahi
Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan
Tengah, yang didirikan pada 30 Desember 1974, dan diresmikan oleh Menteri Keuangan yang saat itu dijabat oleh Ali
Wardana. “Namun, setelah pembagian Kanwil, Banjarmasin
berubah menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC)
Tipe A2 dan berada di bawah Kanwil Bea Cukai Kalimantan
Bagian Timur. Sejak 24 Oktober 2011 KPBC Tipe A2
Banjarmasin kembali berubah menjadi Kantor Pengawasan

REPORTASE
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean B Banjarmasin, dengan
wilayah pengawasannya terdiri dari
dua kotamadya dan 11 kabupaten, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru,
Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin,
Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai
Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan,
Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bambu,
dan Kotabaru,” ungkap Hannan.

Posisi Pelabuhan yang Unik

Berbicara soal pelabuhan, nama
pelabuhan di Banjarmasin adalah
Pelabuhan Trisakti yang berada
persis di belakang kantor Bea Cukai
Banjarmasin. Keunikan pelabuhan
ini adalah tidak berada dipinggir laut
sebagaimana pelabuhan lain, namun
berada di pinggir Muara Sungai. Hal
ini dikarenakan Banjarmasin diapit
oleh dua sungai besar, yaitu Sungai
Martapura dan Sungai Barito, yang
masing-masing dapat dilalui kapal besar. Kondisi ini membuat Banjarmasin
disebut juga sebagai kota seribu sungai, karena dari kedua sungai besar
tersebut muncul ribuan cabang anak
sungai yang mengaliri seluruh wilayah
di Kalimantan Selatan dan tembus
sampai ke Kalimantan Tengah.
Selain pelabuhan, Banjarmasin pun
memiliki bandar udara yang dinamakan

Bandar Udara Syamsudin Noor, yang
berada di Kotamadya Banjarbaru.
Meski telah beroperasi normal, namun
sampai saat ini belum ada penerbangan reguler yang langsung dari dan ke
luar negeri. Kegiatan ekspor impor
yang ada di Banjarmasin selama ini
sebagian besar masih merupakan
pengangkutan lanjut dari Pelabuhan
Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak
Surabaya, dan/atau Pelabuhan Tanjung
Mas Semarang. Menyikapi hal ini, Bea
Cukai Banjarmasin telah berusaha untuk mendorong para stakeholder, baik
PT Angkasa Pura I, PT Pelindo III, maupun perusahaan pengangkutan untuk
segera membuka jalur internasional.
“Kita sosialisasikan kepada seluruh Stakeholder bahwa Bea Cukai
Banjarmasin siap melayani apabila
ada importasi maupun eksportasi langsung dari Banjarmasin. Saat ini, baik
Pelabuhan Trisakti maupun Bandara
Syamsudin Noor terus melakukan pengembangan untuk mencapai hal tersebut,” jelas Hannan.
Berdasarkan data tahun 2015 dan
2016, pelayanan dokumen ekspor maupun impor di Bea Cukai Banjarmasin
sejak dokumen diterima lengkap sampai diterbitkan NPE (nota pelayanan
ekspor)/SPPB (surat perintah pengeluaran barang) rata-rata hanya 53 menit.

Dengan kondisi tersebut, Bea Cukai
Banjarmasin berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap ekspor/
impor dengan berbagai macam penyempurnaan aplikasi pelayanan dan
pemberian fasilitas, agar industri yang
ada di Kalimantan Selatan dapat tumbuh dan berkembang. Apalagi selama
tahun 2013/2014 perekonomian di
Banjarmasin mengalami penurunan
karena penurunan harga dan permintaan batu bara di pasar dunia, dimana
hal tersebut berpengaruh juga terhadap penerimaan negara dan daerah.
“Batu bara memang menjadi andalan
di Banjarmasin. Namun demikian, dengan adanya kebijakan pengurangan
penggunaan batu bara di perdagangan
dunia membuat hasil alam ini tidak lagi
menjadi penyumbang terbesar untuk
devisa negara. Sedangkan, komoditas
lain yang kini masih bertahan dan rutin
melakukan ekspor adalah produk jadi
rotan, veneer, plywood, cpo, karet,
dan pasir sirkon,” paparnya.
Kendati terjadi penurunan atas ekspor
komoditas batu bara sebagai pendukung ekonomi terbesar di Banjarmasin,
namun demikian target penerimaan
yang dibebankan kepada Bea Cukai
Banjarmasin untuk tahun 2016 dapat
tercapai 100,05%. Pencapaian target
tersebut tidak terlepas dari usaha Bea
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QQ
Pers release penindakan
17.900 butuir ekstasi pada
bulan Desember 2016
hasil koordinasi antara KP
DJBC, Kanwil Kalbagtim,
KPPBC Banjarmasin dan
BNN

Cukai Banjarmasin dengan melakukan pendekatan kepada
para pengusaha dan stakeholder agar dapat melakukan
impor secara optimal dengan memperoleh pelayanan
sebaik-baiknya.
Sedangkan dari sisi pengawasan, sebagai daerah yang jauh
dari perbatasan negara, tidak ada pelabuhan laut maupun
bandara internasional dan tidak ada kapal- kapal jalur luar
negeri, sehingga untuk penyelundupan impor dan ekspor
tidak terlalu mengkhawatirkan. Selama ini, tidak ditemukan
kasus-kasus penyelundupan barang dari luar negeri selain
pelanggaran administrasi karena salah pemberitahuan harga maupun tarif, dan masuknya barang barang ilegal melalui
kiriman Pos.
Kerawanan terjadi justru di bidang cukai, dimana wilayah
Kalimantan Selatan seringkali menjadi tujuan peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal. Karena itu, Bea Cukai
Banjarmasin secara rutin melakukan operasi pasar untuk
menekan peredaran BKC ilegal tersebut. Selama tahun 2014
dan 2015, Bea Cukai Banjarmasin telah melakukan penindakan sebanyak 16.740.200 batang rokok ilegal dengan nilai
Rp11,3 miliar. Barang-barang tersebut telah dimusnahkan
pada tanggal 20 Agustus 2016. Sedangkan untuk tahun
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2016, penindakan yang dilakukan senilai lebih kurang Rp7
miliar, pemusnahannya masih menunggu persetujuan dari
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Selain itu, selama tahun 2016, Bea Cukai Banjarmasin telah membantu
penindakan obat-obat daftar G berupa Carnophene, Zenith,
dan Dextro dari kapal Roro asal Pelabuhan Semarang sebanyak 14 juta butir dengan nilai kurang lebih Rp25 miliar serta
17.900 butir ekstasi dari kapal penumpang asal Pelabuhan
Surabaya dengan nilai Rp2,7 miliar.
Dengan kondisi pelabuhan dan bandara yang belum internasional, serta masih banyaknya peredaran BKC ilegal, narkotika, dan obat-obatan berbahaya tersebut, upaya Bea Cukai
Banjarmasin untuk mendukung perdagangan dan industri,
meningkatkan penerimaan, melayani dan melindungi masyarakat, perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah
dan pemerintah pusat. Hingga kini, dukungan yang telah
diterima berupa penyediaan sarana prasarana, dukungan
sumber daya manusia, dan terlaksananya sinergi dan koordinasi yang optimal mulai tingkat pusat, wilayah, dan kantor
pelayanan.
(Supriyadi/ Ariessuryantini)

REPORTASE

Peran
Bea Cukai
Surakarta
Mengawasi
dan Membina
Industri Rokok

yang sebelumnya ada 56 KB menjadi 59 KB dan 1 Gudang Berikat (GB).
Bahkan, dari penuturan Kepala Kantor
Bea Cukai Surakarta, Kunto Prasti
Trenggono, sudah ada empat investor yang mengajukan untuk menjadi
kawasan berikat di awal tahun 2017
nanti.

S

olo atau Surakarta salah satu
kota tua di Jawa Tengah yang
belakangan ini dilirik investor
untuk menanamkan modal.
Kota ini cenderung kondusif,
hampir tidak ada gejolak, upah minimum regional (UMR) rendah, dan lahan yang juga masih bernilai rendah
menjadi daya tarik investor untuk
mendirikan pabrik baru atau merelokasi usaha dari daerah padat industri seperti Bekasi, Cikarang, dan Karawang.
Di wilayah yang berada di bawah pengawasan Kantor Bea Cukai Surakarta ini
dalam waktu setengah tahun terdapat penambahan empat pabrik yang
menjadi Kawasan Berikat (KB), dari

“Kebanyakan adalah perusahaan garmen kemudian perusahaan hasil tembakau atau rokok,” ujar Kunto.
Wilayah pengawasan Kantor Bea
Cukai Surakarta meliputi seluruh wilayah eks Karesidenan Surakarta dengan luas sekitar 5.724 km yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten
Boyolali, Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan
Kabupaten Klaten. Kesemuanya
itu lebih dikenal dengan sebutan
“SUBOSUKOWONOSRATEN”.
Pelayanan di Kantor Bea Cukai
Surakarta terbilang lengkap, ada KB,
GB, Kantor Pos Lalu Bea, bandara
internasional, serta pelayanan dan

pengawasan cukai, baik itu untuk Hasil
Tembakau (HT) maupun Minuman
Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
Untuk cukai, Bea Cukai Surakarta bertugas membina pengusaha rokok dan
melakukan pengawasan seperti operasi pasar, patroli, dan kegiatan intelijen.
Pembinaan yang dilakukan Kantor
Bea Cukai Surakarta dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada
masyarakat dengan berbagai kegiatan,
seperti mendirikan booth pada Car
Free Day dan untuk menarik perhatian
masyarakat diadakan games dengan
hadiah-hadiah, seperti t-shirt bertuliskan ‘Anti Rokok Ilegal’, serta turut
mengundang tokoh terkenal setempat.
Bea Cukai Surakarta juga sering diundang dalam acara atau kegiatan
daerah untuk memberikan sosialisasi
dan pemahaman untuk masyarakat,
pengusaha, termasuk Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP). “Seperti
Pemda, sudah beberapa kali kami dijadwalkan untuk memberikan pemahaman tentang cukai kepada mereka.
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Sedangkan ke masyarakat, kami melakukan penyuluhan/pembinaan seperti
pengetahuan mengenai rokok ilegal,”
tambah Seksi Penyuluhan dan Layanan
Informasi, Siti Chomariyah Trinindyani
(Kokom).
Dijelaskan juga oleh Kokom bahwa
masyarakat antusias menanggapinya, sebagai mana yang disampaikan
para pengusaha bahwa rokok ilegal
itu harus dikendalikan. Mereka mendukung penindakan rokok ilegal oleh
Bea Cukai, Karena barang-barang tersebut mendistorsi pasar mereka. Hal
ini didukung hasil survei Universitas
Gajah Mada, yang menyatakan bahwa
ada korelasi antara operasi cukai yang
dilakukan Bea Cukai dengan kenaikan
penerimaan kenaikan cukai.
Selama tahun 2016, Bea Cukai
Surakarta mengungkap dua kasus.
Pertama, penjualan rokok polos (tanpa pita cukai) yang dilakukan secara
online, dan yang kedua, penggrebekan pabrik rokok ilegal. Diceritakan
kembali oleh Kunto untuk kasus yang
pertama terbilang modus baru dan
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berbeda, karena jika biasanya dengan
penjualan langsung melalui toko atau
warung pengecer, yang ini dilakukan
melalui sosial media Facebook dan
mengarah ke sebuah blog. “Mereka
jualan online, saat ada permintaan kemudian dia kirimkan melalui jasa titipan atau truk. Saat ini kasusnya sudah
P21,” terangnya.
Sedangkan, untuk kasus kedua, berdasarkan hasil intelijen selama tiga
bulan pengintaian, petugas mencurigai adanya pabrik rokok ilegal. Kantor
Bea Cukai Surakarta kemudian berhasil
menyergap (operasi tangkap tangan)
saat pelaku membawa rokok yang
belum dikemas untuk dibawa ke luar
kota. “Pabrik pun disegel dan mesin
produksinya disita yang kemudian dimusnahkan di Kantor Pusat Bea Cukai
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani
beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Makin tingginya pemahaman masyarakat akan bahayanya rokok ilegal, membuat Bea Cukai Surakarta
secara tidak langsung diuntungkan.
Masyarakat menjadi corong informasi

atas peredaran rokok ilegal. “Terkait
pembinaan seperti mengenalkan pita
cukai setiap tahun yang terus dilakukan, justru yang kita harapkan informasi dari mereka karena rokok ilegal
itu kan mendistorsi pasar mereka.
Misal, ada penurunan penjualan, ketika ditanya ternyata ada rokok ilegal
yang beredar dan itu disampaikan ke
petugas Bea Cukai. Kami melihat mereka sebagai mitra, komunikasi dari
kami semakin terbuka mereka pun
juga terbuka. Tidak ada resistensi, justru memanfaatkan jaringan mereka,”
ungkap Kunto.
Seperti halnya pada kasus penggrebekan rokok ilegal, awalnya informasi
masyarakat, kemudian Bea Cukai dengan pemerintah kabupaten membuat
tim gabungan operasi pasar, informasi
pun mengerucut hingga dapat tempat
kejadian perkara. Butuh waktu sekitar
dua minggu, mulai dari pengamatan
hingga tangkap tangan. Nilai rokok
yang berhasil disita mencapai 200 juta,
dan sudah dimusnahkan sekitar 33.200
bungkus.

REPORTASE

Menurut Kunto, walaupun di Solo
terdapat banyak pabrikan rokok, tapi
pasokan rokok polos berasal dari luar
Solo, dan Solo hanya sebagai tempat
pemasaran. Biasanya, rokok polos ditemukan pada saat operasi pasar. “Ada
pelangaran-pelanggaran, tapi skalanya
kecil, biasanya karena ketidaktahuan
pedagang-pedagang tradisional yang
disusupi misal hanya dua bungkus rokok polos, melihat itu biasanya kita lebih persuasive, tidak saklek karena ada
dua dimensi, hukum iya, pembinaan
iya,” jelasnya.
Tanggapan baik juga diterima dari
salah satu perusahaan rokok yang sudah cukup lama berdiri, yaitu Djitoe.
Pabrik yang memproduksi rokok kretek
sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret
kretek tangan (SKT) ini sangat terbantu dengan kegiatan pengawasan Bea
Cukai, karena pabrik yang terbilang tua
ini sudah menurunkan produksi dibandingkan 10-20 tahun yang lalu karena
persaingan dagang. Jika harus bersaing

lagi dengan adanya rokok polos tentu
membahayakan keberadaan pabrik
tersebut.
Untuk kegiatan pabean, kantor Bea
Cukai Surakarta juga ada kegiatan
pengawasan di bandar udara, dan
kantor pos untuk barang kiriman.
Tantangan lain yang muncul dengan
tersebarnya fasilitas dengan jarak yang
berjauhan di 60 kawasan di 6 kabupaten 1 kotamadya, kantor Bea Cukai
Surakarta dibantu dengan teknologi
dan mengoptimalkan pegawai yang
ada.
Sebagai putra daerah, Kunto memiliki
ambisi bagaimana bisa memberikan
manfaat dan bukan menjadi beban.
Tantangan berat seperti wilayah yang
luas dan SDM yang terbatas, menurutnya, jangan dijadikan halangan dalam
bertugas, tapi bagaimana memanfaatkan yang ada, dibantu dengan teknologi. Juga, memperkenalkan bea cukai
melalui banyak cara seperti customs

on the street, customs goes to campus,
atau mengundang kampus sekitar Solo
Raya. Melalui kegiatan tersebut diperkenalkan bahwa Bea Cukai tidak hanya
untuk kegiatan ekspor dan impor, karena pertumbuhan kawasan berikat ini
tentu banyak membutuhkan tenagatenaga yang andal di bidang ekspor
impor.
“Sesuai dengan tugas pokoknya, Bea
Cukai berperan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di
masyarakat dengan memberikan pelayanan di kawasan berikat. Solo Raya
pada khususnya merupakan daerah tujuan investasi yang menarik. Tentu ini
membantu penyerapan tenaga kerja,
di sini peran Bea Cukai sangat sentral
dengan memberikan fasilitasi. Juga
membina, sehingga fasilitas patuh ekonomi tumbuh. Untuk cukai disamping
mengamankan masyarakat dengan
membatasi konsumsi juga mencegah
pelanggaran,” tutup Kunto.
(DesiAPrawita)
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SINGLE IDENTITY NUMBER:

MEWUJUDKAN MIMPI SATU
IDENTITAS UNTUK SEMUA
KEGIATAN
Praktek bisnis dan birokrasi yang
bersih merupakan katalisator
untuk mendorong terciptanya
perekonomian yang lebih baik.
Adanya kepastian usaha dan
pemenuhan kewajiban pem
bayaran pajak menjadi salah
satu kunci keberhasilan pem
bangunan negeri ini. Satu
hal yang tidak kalah penting
dalam pembangunan negeri
adalah pemberantasan korupsi
yang menjadi tanggung jawab
seluruh pihak baik se
cara
individu, organisasi mau
pun
kolektif di lingkungan peme
rintah, parlemen, penegak
hukum, dunia usaha, dan
masya
rakat. Oleh karena itu,
setiap pihak harus ber
komit
men untuk melakukan upaya
pencegahan korupsi yang
kon
sisten, sinergi, dan ber
kesinambungan.
Komitmen
tersebut diwujudkan melalui
tindak lanjut nyata berupa ter
sedianya kebijakan tata kelola
yang akuntabel dan transparan
serta tersedianya akses dan
partisipasi publik.
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QQ Pelabuhan. Dengan SIN kegiatan kepabeanan akan semakin mudah, pengawasannya pun
semakin ketat.

S

alah satu terobosan yang kini tengah digencarkan oleh pemerintah dan
hangat dibicarakan, adalah menciptakan simplifikasi prosedur dan mengefisienkan perolehan izin usaha. Saat ini Bea Cukai melakukan kerja sama
dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk membentuk program Single Identity Number (SIN) atau nomor identitas tunggal, yang
diharapkan mampu menjadi tanda pengenal unik yang bersifat nasional, permanen, serta terintegrasi datanya.
Kerja sama dua instansi yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan ini akan
menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal dalam
pemenuhan kewajiban di bidang kepabeanan. Penyatuan data terkait nomor
identitas tunggal ini akan digunakan sebagai langkah awal untuk penyusunan
single profile dan single risk management antara Bea Cukai, Ditjen Pajak dan
Kementerian/ Lembaga terait lainnya.

Dengan kata lain, SIN merupakan integrasi data kementerian/lembaga yang
diinisiasi dengan mengintegrasikan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan
NPWP, dengan output berupa NPWP dengan akses kepabeanan sebagai nomor
identitas tunggal dalam melakukan pemenuhan kewajiban di bidang pabeanan.
Adapun untuk ketentuan nomor identitas tunggal ini diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan

LAPORAN
UTAMA

SINGLE IDENTITY NUMBER:

O

SINGLE IDENTITY FOR
ALL BUSINESS PRACTICE
IS NOT JUST A DREAM

ne of the recent policy breakthrough from the government, which also
has become a hot topic, is the creation of procedure simplification and
efficiency in getting business license. Currently, Directorate General
of Customs and Excise (DGCE) is working with Directorate General of
Taxes (DGT) to form a Single Identity Number (SIN) which is expected
to become a nation-wide, permanent, and integrated unique identity.
The collaboration of these two government agencies under the Ministry of
Finance will establish the Taxpayer identification number (NPWP) as a single
identity in fulfilling the customs duties. The unification of single identity number will be the first step of creating single profile and single risk management
between DGCE, DGT, other Ministries and related Agencies.
In other words, SIN is data integration among Ministries and Agencies which
is initiated by integrating Customs Identification Number (NIK) and NPWP,
with NPWP as SIN which can be used to fulfill customs duties. As for the regulations that administer single identity number is Regulation of Minister of
Finance number 179/PMK.04/2016 in Customs Registration and Regulation of
Director General of Customs and Excise number PER-04/BC/2017 in Guidelines
of Customs Registration.

Clean business practice
and modern bureaucracy
are aspects to encourage a
better economy condition.
Business assurance and the
compliance of tax duties
payment are one of the keys
to succeed of this nation’s
development. One thing
that is just as important in
this nations development
is corruption eradication
which becomes a responsibilty for all parties, either as
an individual, organization,
or collectively in the field
of government, parliament,
law enforcer, business parties, and citizens. Therefore, all of the parties have
to commit to make consistent, continuous, and cooperative effort in preventing
the corruption. This effort
is actualized with the availability of accountable and
transparent policy, also the
availability of public participation.
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QQ Oza Olavia. SIN
diperlukan dalam rangka
perbaikan iklim investasi
di Indonesia.

dan Peaturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
PER-04/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi
Kepabeanan.
SIN merupakan salah satu inisiatif strategis, bagian dari percepatan reformasi untuk memudahkan pengguna jasa sekaligus
mewujudkan sinergi antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Di tataran teknis, SIN berfungsi sebagai pengganti NIK dan nomor
pokok PPJK. Jadi, hanya NPWP saja yang dijadikan sebagai nomor identitas. Kebijakan ini sebagai upaya menyederhanakan
prosedur agar pengguna jasa mendapatkan kemudahan lebih
dalam menggiatkan kegiatan ekspor dan impornya.
Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai, Oza Olavia menggambarkan kalau nomor identitas tunggal diperlukan dalam rangka perbaikan iklim investasi di Indonesia terutama
terkait banyaknya perijinan dan tanda pengenal entitas
bisnis yang harus didapatkan oleh investor untuk dapat
melakukan usahanya. “Dalam kepentingan perubahan ini,
diperlukan suatu peraturan yang menjembatani berbagai
dasar hukum penomoran pada instansi-instansi yang berada
di bawah Kementerian Keuangan, terutama Bea Cukai dan
Ditjen Pajak,” ujarnya.
Memang, selama ini badan usaha yang ingin beroperasi di
Indonesia memerlukan berbagai macam perijinan dan tanda
pengenal entitas bisnis dari beberapa instansi pemerintah,
baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan permohonan pendaftaran tersebut diajukan terpisah
dan berulang kali, secara serial ataupun paralel. Padahal,
seringkali data yang dimasukkan adalah sama dan berulang.
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Semakin kompleks usaha yang dijalankan, maka semakin
banyak pula proses pendaftaran yang harus dilakukan.
Inefisiensi terjadi ketika hanya sedikit data tambahan yang
didapatkan oleh instansi yang berbeda, sedangkan datanya
tidak terintegrasi satu sama lain. Dari sisi pengguna jasa,
inefisiensi juga terjadi atas waktu dan biaya tambahan yang
harus dikeluarkan dalam rangka pendaftaran berbagai ijin/
tanda pengenal tersebut.
Dari kendala yang ada selama ini, pemerintah berharap
dengan adanya SIN segala persoalan penomoran identitas
dapat terselesaikan karena telah diganti dengan NPWP.
Terobosan ini juga menjadi celah bagi Bea Cukai yang tengah menjalankan percepatan reformasi untuk berintropeksi, apa saja yang bisa diperbaiki guna mempermudah
pengguna jasa serta meningkatkan efisiensi.
Sementara itu, Kasubdit Registrasi Kepabeanan, Direktorat
Teknis Kepabeanan, Ircham Habib, mengungkapkan bahwa
saat ini baik Bea Cukai dan Ditjen Pajak sangat membutuhkan adanya SIN. Menurutnya, tanpa adanya SIN maka ada
empat hal yang akan terjadi. Pertama, sistem informasi impor dan pajak tidak dapat terintegrasi sehingga berpotensi
terjadi penyimpangan. Kedua, terjadi irisan proses bisnis
yang belum diharmonisasikan antara Bea Cukai dan Ditjen
Pajak dalam pelayanan, pengawasan, dan penerimaan yang
terkait kegiatan ekspor, impor, dan cukai. Tiga, pemantauan
penerimaan masih terpisah sehingga analisis dan mitigasinya belum optimal, dan empat, akumulasi penerimaan yang
unmatch tidak dapat dideteksi sejak dini.

LAPORAN
UTAMA
SIN is one the strategic initiatives, part of Customs and Excise
Reform Reinforcement Program, which aims to facilitate customs stakeholders and also as a synergy between DGCE and
DGT. In technical stage, SIN is a replacement for Customs
Identification Number (NIK) and Companies Arranging
Customs Services Identification Number (Nomor Pokok
PPJK). Thus, it’s only NPWP for the identification number.
This regulation is an effort to simplify the procedure so that
customs stakeholders will find ease in order to boost their
import-export activities.
Director of Customs Technique, Oza Olavia explained that
single identity number is required in order to boost investment climate in Indonesia, in which, currently, the investors
must have several business licenses and different identification numbers in order to run business. “In the importance of
this reform, a regulation is needed to accommodate several
legal basis on identification numbering at different institutions under the Ministry of Finance, especially DGCE and
DGT,” said Oza.

It is indeed, as long as a business entity wants to run business in Indonesia, it needs to apply for several business licenses and business entity identity numbers from different
government institutions, either at the central or regional
level. This condition causes the registration application is
submitted separately and many times, whereas often the
submitted data is same and repetitive. The more complex
business field, the more it needs applications for licensing.
The inefficiency occurs when there is only a few data addition in different agency, meanwhile the data among agencies
is not integrated. From customs stakeholders point of view,
this inefficiency also occurs on time consumption and more
administration fee for applying several licenses or identity
numbers.
From those conditions, the government expects that SIN can
solve the un integrated identity number problem which will
be replaced by NPWP. DGCE, which is currently conducting
reform reinforcement program, can also reflect from mentioned condition to improve service and efficiency in order
to facilitate customs stakeholders.
Meanwhile, Deputy Director of Customs Registration,
Ircham Habib, explained that this time both of DGCE and
DGT really need SIN. According to him, without SIN there will
be four difficulties which will occur. First, the un integrated
taxes and customs system will potentially create infringement. Second, the possibility of business process friction
between DGCE and DGT which is not harmonized yet in
terms of service, control, and revenue collecting on import,
export, and excise. Third, government revenue monitoring
is still disintegrated so that the mitigation analyzing is not
optimal. Fourth, unmatch government revenue collection
can’t be detected as early as possible.
“That’s why the development of SIN is aiming for data integration between DGCE and DGT, so both of the institutions
can make a comprehensive assessment. This is needed in
order to build single profile of customs stakeholders which
is a part of single risk management,” said Habib.

QQ Ircham Habib. SIN is one of the strategic initiatives as a part of
Customs and Excise Reform Reinforcement Program.

In addition, Habib said that risk management is needed to
decide which customs stakeholders need to be prioritized
and to be maximally supervised. Another goals in the development of SIN system, which are just as important, are
reducing the chance of taxation, and customs and excise
duties evasion, boosting the government revenue, raising
awareness, and elaborate analyzing on customs revenue.
Besides, with the integrated and comprehensive early alert
system on government revenue and mitigation on customs
revenue management will optimize the revenue collected
by DGCE.
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“Untuk itulah pembangunan sistem SIN ini bertujuan agar
Bea Cukai dan Ditjen Pajak memiliki data yang lebih lengkap,
sehingga Bea Cukai dan Ditjen Pajak dapat melakukan penilaian yang lebih komprehensif. Penilaian ini diperlukan dalam
rangka membangun single profile pengguna jasa yang merupakan bagian dari single risk management,” ungkap Habib.
Habib menambahkan bahwa risk management diperlukan
untuk menentukan pengguna jasa mana yang harus diberikan pelayanan sebaik-baiknya dan pengguna jasa mana
yang harus diawasi secara optimal. Tujuan lain yang juga
sangat penting dalam pembangunan sistem SIN antara lain,
dapat menurunkan upaya menghindari pembayaran pajak
dan bea masuk, bea keluar, dan cukai, meningkatkan penerimaan negara, awareness atau kewaspadaan, serta kedalaman analisis pengelolaan penerimaan Bea Cukai. Selain
itu, adanya alert sistem deteksi dini penerimaan yang komprehensif dan terintegrasi, juga mitigasi dalam pengelolaan
penerimaan Bea Cukai menjadi lebih optimal (real time dan
komprehensif).
Dengan tujuan yang akan dicapai tersebut, maka sistem
atau cara kerja dari SIN dibuat se efektif mungkin. Menurut
Habib, ada enam tahapan yang akan dilakukan oleh SIN
untuk menciptakan single identity. Pertama, menetapkan
NPWP sebagai identitas tunggal pemenuhan kewajiban
kepabeanan. Dua, menghapus NIK dan nomor pokok PPJK.
Tiga, menambah portal layanan registrasi kepabeanan melalui portal INSW dan portal Bea Cukai.
Tahapan selanjutnya adalah mempercepat waktu layanan
dari 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja berikutnya sejak permohonan diterima lengkap, meningkatkan kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap ketentuan perundangan di

bidang perpajakan, dan data hasil integrasi digunakan Bea
Cukai dan Ditjen Pajak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (join operation) dalam pelaksanaan tugas dan
kewenangannya.
“Terkait dengan pemangkasan waktu layanan, penerapan
SIN sangat berpengaruh. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan
yang ada sekarang, dari 5 hari menjadi hanya 1 hari sejak
permohonan diterima lengkap. Bahkan pada bulan Maret
2017, presentase permohonan registrasi kepabeanan yang
diselesaikan pada hari pertama sejak permohonan diterima
secara lengkap mencapai 80 persen, dan 14 persen yang diselesaikan pada hari kerja berikutnya, sehingga janji layanan
terpenuhi,” jelas Oza Olavia.
Memang dengan diberlakukannya SIN, maka pengguna jasa
tidak harus melakukan kembali registrasi ulang, karena untuk pengguna jasa yang telah memiliki NIK yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 63/
PMK.04/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/
PMK.04/2014 diperlakukan sama seperti penggunaan NPWP
sebagai identitas dalam pemberitahuan mengenai persetujuan pemberian akses kepabeanan.
Sementara itu, terkait dengan penerapan aplikasi baru,
bagi pengguna jasa yang belum pernah melakukan registrasi maka Direktorat Teknis Kepabeanan telah menyelenggarakan program coaching clinic selama bulan April 2017
yang diikuti oleh kurang lebih 300 perusahaan. Tujuan dari
coaching clinic adalah untuk memberikan asistensi kepada
pengguna jasa agar pengajuan registrasi kepabeanan dilakukan dengan lengkap dan benar.
Sementara itu menurut Kepala Subdivisi Data dan Informasi
Indonesia National Single Window, Fauzan, tujuan pembuatan SIN ialah untuk melihat data pengguna jasa yang ada di
masing-masing kementerian/lembaga, dan tergabung dalam
NSW memiliki kesamaan dengan satu nomor identitas yang
diambil awalnya dari NIK menjadi nomor NPWP yang akan
menjadi nomor tunggal di setiap kegiatan kepabeanan.
“Sebelumnya, setiap pengguna jasa yang akan mengajukan
registrasi, baik untuk NIK, API, dan lainya memiliki nomor
masing-masing, padahal data yang diminta hampir sebagian
besar sama. Dengan SIN, pengguna jasa tidak perlu lagi memasukkan data yang sekian banyak itu karena cukup menggunakan nomor NPWP, maka semua data akan terlihat dan
sama. Untuk sekarang, hal ini lah yang dapat di-support oleh
NSW,” kata Fauzan.
Pengunaan SIN memang akan lebih efektif jika semua kementerian/lembaga yang tergabung dalam NSW sudah memanfaatkannya juga, sehingga kalau saat ini kegiatan kepabeanan hanya bisa dikontrol oleh Bea Cukai dan Ditjen Pajak,
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QQ INSW Office

With those goals, the system and procedure of SIN will be
designed very effectively. According to Habib, there are six
stages of creating single identity. First, determining NPWP as
the single identity to fulfill customs duties. Second, repealing
NIK and PPJK identification number. Third, adding customs
registration service portal through Indonesia National Single
Window (INSW) portal, and Customs and Excise portal.
Next steps are accelerating the service level agreement time
from 5 days to just 1 day, on the following day, after the
application of customs registration is received completely,
improving customs stakeholders compliance towards taxes regulation, and engaging joint operation on integrated
data between DGCE and DGT to be used under each other’s
authorities.
“Related to service time acceleration, the implementation
of SIN gives a great influence. This is reflected on the current service of customs registration application, from 5 days
to just 1 day, on the following day, after the application of
customs registration is received completely. As recorded on
March 2017, the percentage of the customs registration application completion on the same day it is received reaches
80%, and 14% other is completed on the next day, so the
service level agreement is fulfilled,” explained Oza.
Indeed, with the implementation of SIN, customs stakeholders don’t have to re-register for SIN, because for those who

formerly have already had Customs Identification Number
(NIK) which is issued based on Regulation of Minister
of Finance number 63/PMK.04/2011 and Regulation of
Minister of Finance number 59/PMK.04/2014 will only need
their NPWP to get customs access by having customs access
agreement.
Meanwhile, related to the implementation of new application, Directorate of Customs Technique has held coaching
clinic program in April 2017, for the customs stakeholders
which has never been applying for customs registration,
which was attended by approximately 300 companies. The
purpose of this activity is to give assistance to customs stakeholders so that the application for customs registration is
complete and correct.
Meanwhile, according to head of data and information
subdivision of Indonesia National Single Window (INSW),
Fauzan claimed that the purpose of SIN development is to
merge customs stakeholders data in each ministries or agencies, and to link into National Single Window (NSW) in the
form of NPWP.
“Formerly, customs stakeholders who file application for
customs registration, or importer identity number (API) will
get different identity number, however the required data
is mostly same. with SIN, they no longer have to register
for many times because they only needs to use NPWP, and
Volume 49, Nomor 4, April 2017 • Warta Bea Cukai
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ALUR PROSES REGISTRASI KEPABEAN
User ID
Password
No

User ID?

PENDAFTARAN USER ID
www.insw.go.id atau beacukai.go.id

Yes
LOGIN SKP REGISTRASI
www.insw.go.id
atau
beacukai.go.id

 NPWP
 E-FIN

KSWP
Valid?

No

Registrasi
Berhen

Hubungi
KPP

Yes
 Isi Formulir
 Upload Dokumen
 Kirim Isian

PENELITIAN KELENGKAPAN
DOKUMEN
(max 1 hk berikutnya)

LENGKAP?

PENELITIAN
REGISTRASI KEPABEAN
(max 1 hk berikutnya)

Yes
BC-RK.01

BC-RK.02

BC-RK.04

No

No

SETUJU?

BC-RK.02 Yes
BC-RK.05

kedepannya BPOM, Perdagangan, dan lainnya juga bisa memperhatikan kegiatan perusahaan tersebut secara bersamasama, sehingga dapat dijadikan single risk management.
Selain itu, dengan ada nya SIN, maka pihak NSW dapat memustuskan kegiatan kepabeanan yang diajukan tersebut dapat diterima atau tidak. Menurut Fauzan, salah satu keunggulan SIN adalah sebagai alat pengawasan yang cukup efektif
dari sisi perpajakan. Jika perusahaan tersebut belum melakukan pelaporan SPT, maka pelayanan kepabeanan di portal
NSW tidak dapat dilanjutkan, yang artinya kegiatan tersebut
terputus hingga pengguna jasa melakukan pelaporan SPT.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Oza Olavia, SIN memiliki
kelebihan dalam hal pengawasan, artinya dengan SIN maka akan
meningkatkan kepatuhan pengguna jasa terhadap ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan. Karena, pengguna
jasa yang melakukan registrasi kepabeanan harus memiliki KSWP
(Konfirmasi Status Wajib Pajak) dengan status valid.
Bahkan berdasarkan rekomendasi dari Ditjen Pajak, akses
kepabeanan dapat diblokir yang disebabkan tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan atau melakukan pelanggaran di bidang perpajakan, antara lain dikarenakan tidak menyampaikan SPT PPN atau PPh, tidak
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memberitahukan data pemilik barang yang sebenar-benarnya pada dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) atau
pada dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB). Juga
pelanggaran di bidang perpajakan lainnya. SIN juga dapat
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengguna jasa
kepabeanan melalui penelitian administratif atau penelitian
lapangan.
Akan hal tersebut, Habib mengamininya karena sistem yang
terdapat pada INSW berfungsi sebagai hub/penghubung dengan kementerian/lembaga lainnya. “Dengan adanya nomor
identitas tunggal yang saat ini telah mengintegrasikan antara data registrasi kepabeanan dan data wajib pajak, dapat
digunakan sebagai referensi tambahan bagi kementerian/
lembaga lain yang tergabung pada sistem INSW,” ujarnya.
Terkait pemblokiran, menurut Kepala Subdirektorat
Pengembangan Aplikasi, Direktorat Jenderal Pajak, Jon
Suryayuda Soedarso, pada PMK 179 tepatnya pasal 12, 13,
dan 14 dijelaskan kalau Ditjen Pajak dapat memberikan rekomendasi kepada Bea Cukai untuk melakukan pemblokiran jika
wajib pajak tidak patuh. Rekomendasi ini menjadi kewenangan
baru yang dimiliki Ditjen Pajak untuk menyeleksi pengguna jasa
kepabeanan sebelum mereka melakukan kegiatannya.

LAPORAN
UTAMA
the data will link automatically. Right now, NSW can already
support that,” said Fauzan.
The implementation of SIN will be more effective if all
ministries and related agencies which are associated with
NSW also do the same, although this time, only DGCE and
DGT can control customs activities, however in the future
National Drug and Food Control Agency (BPOM), Ministry of
Trade, and other agencies can also control customs activities
all together, so it will establish single risk management.
Besides, with the implementation of SIN, NSW can give
permission on conducting customs activities. According to
Fauzan, one of the advantages of SIN is it can be a fairly
effective monitoring tool from taxation side. If a customs
stakeholder hasn’t submitted Tax Return yet, activities in the
field of customs can’t be proceeded on NSW portal, which
means the activities is postponed until customs stakeholders
submit Tax Return.
Oza Olavia also said the same matter, SIN has advantage
in the field of monitoring, which means SIN can improve
customs stakeholder’s compliance towards taxation regulations. That’s because, customs stakeholders which register
for customs activities must have a valid confirmed taxpayer
status (KSWP).

Moreover, as the recommendation from DGT, the access to
customs activities can be blocked because of unfulfilled tax
liabilities, or possible taxes infringement which is caused by
not submitting Tax Return, and false declaring the ownership
of goods in the import declaration or export declaration. SIN
can also monitor and evaluate customs stakeholders with
administrative asessment and field examination.
According to the mentioned matter above Habib also agreed
on that, because INSW system functions as linkage between
ministries and related agencies. “SIN, which currently has integrated data between customs registration and taxpayers,
can be used as additional reference for ministries and other
related agencies which are linked into INSW,” said Habib.
Related to customs activities blocking feature, according to
Deputy Director of Application Development, Directorate
General of Taxes, Jon Suryayuda Soedarso, in regulation of
Minister of Finance number 179 in article 12, 13, and 14 is
explained that DGT can give recommendation to DGCE to
block taxpayer access to customs activities in case of disobedience. With this recommendation, DGT has new authority
to examine customs stakeholders before they start doing
import activities.
“SIN is established due to unresolved dwelling time problem,
from several business activities, there are different identity
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“SIN ini kan diawali karena permasalahan dwelling time yang
tidak kunjung selesai, dari berbagai kegiatan, semuanya memiliki nomor masing-masing dengan dokumen pengisian
yang berulang-ulang. Kini dengan kerja sama antara Ditjen
Pajak dan Bea Cukai untuk membuat SIN, maka pemanfaatan NPWP menjadi lebih efektif, dan diharapkan kementerian/lembaga yang ada di dalam NSW dan yang belum
tergabung untuk bisa secepatnya bergabung sehingga permasalahan dwelling time dapat terselesaikan karena telah
menggunakan satu identity,” jelas Jon Suryayuda.
Sementara, untuk peran yang dilakukan oleh Ditjen Pajak
pada kerja sama SIN menurut Jon ada dua hal, yaitu dalam
hal teknis dan peraturan. Untuk peraturan, pihak Ditjen
Pajak membantu pihak Bea Cukai dalam hal kebijakan yang
dapat digabungkan dalam kegiatan registrasi kepabeanan.
Sedangkan secara teknis, pihak Ditjen Pajak menyediakan
website base untuk Bea Cukai dan INSW, sehingga data
yang ada di Ditjen Pajak dapat dimanfaatkan oleh Bea Cukai.
Misalnya, untuk mengetahu lebih jauh data yang ada dalam
NPWP apakah benar alamat yang tertera atau nama pemilik
resmi dari perusahaan tersebut.
Karena kini Ditjen Pajak sepakat dengan Bea Cukai untuk
membatasi para pengguna jasa yang tidak memiliki NPWP,
maka tidak dapat lagi melakukan kegiatan kepabeanan.
Mereka dinilai memiliki kekuatan ekonomi dengan melakukan kegiatan impor ekspor yang tentunya harus memenuhi ketentuan pajak. Dengan kata lain, sistem SIN juga akan
mengarah pada penerimaan perpajakan.
“Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sebenarnya banyak hal yang dapat kita lakukan, namun untuk SIN kami lebih
berorientasi pada kepatuhan pengguna jasa, sehingga mereka
sadar akan kewajiban yang harus dipenuhinya, dan memang
akhirnya akan meningkatkan penerimaan,” papar Jon.
Indonesia memang tidak bisa dibilang tertinggal karena belum menerapkan SIN, padahal beberapa negara tetangga
sudah banyak yang menerapkanya, bahkan Malaysia sudah
lama mengandalkan SIN untuk kelancaran proses bisnisnya.
Memang, Vietnam yang setara dengan Indoensia juga belum menerapkan kebijakan SIN, tapi bukan berarti kita bisa
nyaman dengan kondisi saat ini. Berapa banyak pengusaha
yang memang ingin menjalankan bisnisnya dengan baik dan
benar, lalu terhambat hanya karena terkendala banyaknya
birokrasi untuk mendapatkan nomor.
Penggunaan SIN saat ini memang dirasa sudah sangat mendesak, banyaknya waktu dan layanan yang terbuang hanya
untuk mengulang apa yang sudah dijelaskan tentunya sudah tidak diharapkan dalam dunia modern saat ini. Seperti
Malaysia dengan MyCoID, IUD-Number di Swiss, dan ABN
di Australia, semua itu demi satu tujuan yaitu memudahkan
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investor dalam menginvestasikan dananya sehingga kelangsungan usaha mereka dapat berjalan dengan lancar, karena
hanya ada satu ID untuk melakukan berbagai kegiatan.
Jika saat ini baru Bea Cukai dan Ditjen Pajak yang melakukan
kerja sama untuk membuat identitas tunggal, tentunya kebijakan ini harus didukung oleh kementerian/lembaga lain
yang juga tergabung dalam INSW. Dengan tergabungnya semua kementerian/lembaga tersebut, maka Indonesia akan
cepat memiliki single profile dari pelaku usaha dan yang
lebih efektif lagi semua kegaitan pelaku usaha dapat terpantau dengan baik dan benar oleh seluruh kementerian/
lembaga dengan kebijakan masing-masing namun terangkum dalam satu penghubung yaitu INSW.
Bea Cukai pun tidak ingin kerja sama dalam SIN hanya pada registrasi saja, ada hal lain yang juga memerlukan penggabungan
nomor agar kegiatan bisa berjalan lancar termasuk kegiatan cukai. Seperti yang disampikan oleh Oza Olavia, Bea Cukai masih
terus mengembangkan sistem SIN setelah mengintegrasikan
NIK, NPPJK, NIPER, dan NPWP menjadi NPWP dengan akses
kepabeanan, kedepanya diharapkan NPPBKC juga dapat terintegrasi pada nomor identitas tunggal ini.
“Selain itu, integrasi data terkait nomor identitas tunggal ini
akan digunakan sebagai langkah awal untuk menyusun sing
le profile dan single risk management antara Bea Cukai dan
Ditjen Pajak. Dari sisi perpajakan, dengan diberlakukanya
nomor identitas tunggal diharapkan mampu meningkatkan
kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dalam melakukan
kewajiban di bidang perpajakan,” tandas Oza.
Indonesia kini menuju satu pintu layanan bisnis dengan
mengawali penerapan SIN pada kegiatan kepabeanan, di
saat yang sama, Ditjen Pajak juga tengah mengembangkan
SIN yang terangkum dalam Kartu Indonesia 1 atau KARTIN1
untuk diterapkan pada semua identitas yang ada. Jika kedua kegiatan ini berjalan tentunya mimpi Indonesia untuk
menjadi negara yang memiliki nomor identitas tunggal akan
segara terwujud dan memasuki era baru karena semua layanan tidak lagi menyulitkan masyarakat namun semua
kegiatan yang dilakukan masyakat dapat dirangkum dalam
satu identitas saja.
Kemudahan dalam melakukan pengawasan pun dapat
dilakukan dengan mudah berkat adanya SIN, karena apa
yang menjadi kewajiban masyarakat usaha dan masyarakat umum semua akan terekam baik secara online maupun
offline, sehingga apa yang harus diterima masyarakat akan
cepat terealisasikan dan apa yang wajib dilakukan juga dapat terdeteksi dengan benar.
(Supriyadi)
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The implementation of SIN is considered urgent, nowadays
prolonged service time and disintegrated data of stakeholders are not applicable anymore. Just like SIN in other countries such as MyCoID in Malaysia, IUD-Number in
Switzerland, and ABN in Australia, it’s all for one goal which
is to facilitate investors in doing business by only using one
identity number for all business activities.
If currently it’s only DGCE and DGT are coordinating in designing single identity, it is necessary that other ministries
and related agencies also support this program and join
INSW. If it occurs, Indonesia will be implementing single profile of customs stakeholder in the near future, which will also
allow related ministries and agencies to monitor all business
activities from INSW.

QQ Headquarters of Directorate General of Taxes. Indeed the
implementation of SIN is to boost investment climate, however
the main purpose is to raise taxes revenue.

numbers, even though data for all those identity numbers
are mostly alike, for all of them. Now, with the collaboration
between DGCE and DGT in establishing SIN, NPWP can be
used more effectively, and for ministries and other related
agencies which haven’t joined NSW yet are also expected
to join as soon as possible so dwelling time matter can be
solved with only single identity,” explained Jon Suryauda.
Meanwhile, there are two DGT roles on SIN establishment
according to Jon, those are in technical and regulation field.
In terms of regulation, DGT will merge the regulation with
DGCE related to Customs Registration. Meanwhile for technical terms, DGT will provide a monitoring website for DGCE
and INSW, for example to validate NPWP data about the
name and owner of a business entity.
DGCE and DGT has agreed on restraining customs stakeholders who don’t own NPWP so they can’t conduct customs
activities. They are considered having ability to conduct
import-export activities which should fulfil taxes duties. In
other words, SIN also aims for tax revenue.
“For increasing tax revenue, there are actually several things
that could be achieved, one of them is the implementation
of SIN. However, SIN main purpose is to improve customs
stakeholders compliance to make them consider their responsibilities on customs duties. It is expected that it will
eventually increase the government revenue,” said Jon.

DGCE expects that SIN implementation is not only for customs registration, there are other business activities which
also need identity number unification in order to run, such
excise activities. Just like what Oza explained, DGCE is currently developing SIN after integrating Customs Identification
Number (NIK), Companies Arranging Customs Services
Identification Number (NPPJK), Company Identification
Number (NIPER), and Taxyper Identification Number (NPWP)
into only NPWP with customs access, in the future it’s expected that Excisable-Goods Entrepreneur Code Number
(NPPBKC) will also be integrated in SIN.
“Other than that, SIN data integration aims for designing
single profile and single risk management between DGCE
and DGT. From taxation side, the implementation of SIN is
expected to improve customs stakeholders compliance in
fulfilling tax duties,” said Oza.
Indonesia is currently on the process of implementing onedoor integrated business service, it begins with the implementation of SIN in customs activities. At the same time,
DGT is also developing SIN, which is called Kartu Indonesia 1
or KARTIN1 and to be implemented in all identification numbers. If these SINs implementation goes well, it is obviously
Indonesia will have a Single Identity for all business activities
which will lead Indonesia towards new era where citizens
will find ease on doing business because of single identity
for all activities.
The implementation of SIN will also make controlling business activities easier. With SIN, all business activities, will
be monitored both online and offline by system so that it
will raise service level agreement standard and minimize the
possibility of infringement in the field of taxation.
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SINGLE IDENTITY NUMBER SEHARUSNYA
JADI PROYEK NASIONAL

S

ejak lama Indonesia bermimpi mempunyai satu nomor identitas untuk dapat melakukan berbagai kegiatan
khususnya di bidang bisnis. Banyaknya penomoran dalam perizinan membuat iklim investasi Indonesia menjadi
kurang baik di mata internasional. Kini, Indonesia mencoba bangkit dengan membuat nomor identitas tunggal
atau yang dikenal dengan istilah Single Identity Number (SIN).

Awal kebangkitan ini dimulai dengan
kerja sama antara Bea Cukai dan
Ditjen Pajak. Kerja sama dua instansi
di bawah Kementerian Keuangan ini
mengintegrasikan Nomor Identitas
Kepabeanan (NIK) dengan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan
output NPWP menjadi akses kepabeanan atau menjadi nomor identitas
tunggal dalam melakukan pemenuhan
kewajiban dibidang kepabeanan.
Bagaimana kedua instansi ini dapat
mengintegrasikan kedua nomor tersebut menjadi satu nomor, dan apa saja
yang dapat dilakukan dengan menggunakan SIN khususnya untuk kegiatan
kepabeanan? Redaksi WBC menyambangi Direktur Transformasi Teknologi
Komunikasi dan Informasi Direktorat
Jenderal Pajak, Iwan Djunaidi, berikut
hasil wawancaranya:

Apa yang melatarbelakangi
pemerintah menerbitkan SIN?
SIN ini diawali saat Presiden Jokowi
mencermati masalah dwelling time
yang tidak kunjung selesai. Setelah
dilakukan kajian, penelitian, dan lainlain, ternyata salah satu penghambat
dwelling time adalah adminstrasi,
dimana dokumennya begitu banyak
dan nomor (identity) ID-nya macammacam. Ada nomor dari Kementerian
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Perdagangan, ada nomor dari Bea
Cukai, dan dari Ditjen Pajak. Mereka
melihat ada yang unik dari nomornomor itu semua, karena ada kesamaan data dari registrasi nomor tersebut
maka diusulkan untuk menjadi satu
nomor saja.

Apa peranan Ditjen Pajak da
lam SIN?
Peran Ditjen Pajak pada SIN sangat
berkepentingan, karena dari 67 jenis
data yang masuk, sekitar 2,6 miliar roll
data semuanya berbeda-beda dengan
nomor yang berbeda-beda. Padahal,
kami bekerja berdasarkan data. Tahun
lalu kami ingin e-KTP menjadi engker
untuk semua ID, tapi ternyata semua
instansi harus mengubah sistem untuk
menyamakannya, padahal hanya untuk memasukan satu kolom saja dan
itu akhirnya tidak jalan. Dengan kondisi tersebut dan melihat perkembangan teknologi yang ada, akhirnya kami
mencoba mengembangkan penggunaan NPWP untuk menjadi satu ID di berbagai kegiatan, maka lahirlah KARTIN1
atau kartu Indonesia satu sehingga
lambat laut pertukaran data akan ada
hub nya. Dengan Bea Cukai, kita sudah
menggabungkan NIK dengan NPWP,
sebenarnya tanpa digabung nantinya
akan masuk ke platform Kartini yang

WAWANCARA
nantinya juga ada NPWP dan NIK.
Dengan penggabungan ini juga akan
terjadi kesamaan tujuan dalam pengawasan dimana risk management di Bea
Cukai akan sama dengan risk management di Ditjen Pajak.

Apakah penggabungan NIK
dengan NPWP akan mengun
tungkan kedua belah pihak?
Iya, dengan penggabungan ini
akan menguntungkan kedua pihak.
Misalnya, untuk Bea Cukai dengan
NIK bareng NPWP, maka Bea Cukai
dapat melihat profil wajib pajak yang
ini gimana sih? Artinya, bisa saja dia
mengimpor tapi melakukan kegiatankegiatan yang melanggar hukum. Dari
sisi Ditjen Pajak jelas, banyak importir
yang tidak lapor SPT yang ketangkap
oleh Bea Cukai, otomatis dia harus
lapor surat pemberitahuan tahunan
(SPT). Dari sisi wajib pajaknya akan
lebih mudah lagi, karena tidak perlu mengurus NIK, karena begitu dia
mengurus NPWP otomatis dia telah
mengurus NIK. Kalau sebelumnya kan
macam-macam, ada NIK, NPWP, dan
lainnya. Tetapi akan lebih bagus lagi
kalau Angka Pengenal Impor (API)
masuk ke NPWP. Jadi, Bea Cukai juga

akan lebih mudah melakukan pengawasannya, apakah importir punya
angka pengenal importir (API) atau
tidak? Keuntungan lain, dapat kita rasakan dari sisi pengawasan, dimana
kita dapat mengawasi secara bersama
pengguna jasa tersebut sehingga ada
efek ke penerimaan. Memang, ini tidak
langsung dengan penerimaan, kalau
impor iya, karena pasti ada pajak pertambahan nilai (PPN) impor, tapi untuk
ekspor harus ada informasi penjualan
dan itu mesti didapat karena kita harus
melihat jumlah besaran dari usaha itu.

Makanya, untuk lebih memudahkan,
kita minta untuk kegiatan ekspor impor dengan dokumen pemberitahuan
impor barang (PIB) dan pemberitahuan
ekspor barang (PEB) harus menggunakan NPWP, sementara untuk dokumen
lainnya belum menggunakan NPWP
karena ada proses mencocokan, dan
ini yang memerlukan waktu agar bisa
menggunakan ID NPWP. Apalagi, di
PMK 179 itu ada kewajiban untuk mandatory termasuk untuk pemilik barang
yang impor inden atau ekspor, semua
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sudah selesai padahal kenyataannya
belum lengkap.

Apakah penggabungan NIK
dan NPWP menguntungkan
pengguna jasa?
Pasti! Penggabungan ini juga akan
memudahkan pengusaha, kalau dari
mereka ada yang belum mempunyai
NPWP kita akan membuka e-rek di
pelabuhan untuk membuat NPWP.

Akankah kebijakan ini nantinya
akan menghadapi kendala?

harus cek NPWP sehingga kita akan lebih cepat menanfaatkan datanya.

Bagaimana jika perusahaan
sudah lapor SPT tapi ditolak di
NSW?
Kalau itu kasus yang sedikit sekali, karena saat ini kita juga sedang berbenah dan saat ini yang ada di kita hanya
Badan Pusat Statistik (BPS) saja. SIN ini
juga text clearance-nya bukan semua,
dulu hanya pelaporan saja, tapi kita
juga sudah bekerja sama dengan beberapa Pemda dan ternyata tidak ada
masalah, artinya data kita cukup valid.
Hal yang sering terjadi itu saat tahun
lalu ketika masih memakai dropbox
karena banyak yang beranggapan jika
telah memasukan laporan ke dropbox
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Kendala pasti ada saja, hanya apakah kendala itu dapat ditangani atau
tidak. Misalkan, kalau by sistem bisa
saja offline, jaringannya kendala, makanya nanti NPWP itu akan kami masukan ke KARTIN1 supaya nanti bisa
dibaca secara offline jadi Bea Cukai
tinggal memasukan KARTIN1 dengan
offline, nanti ada hijau atau merah itu
berlaku satu bulan sejak tanggal dia
memasukan data. Kalau sekarang kan
online nih, kebayang gak kalau nanti
semua Pemda online ke kita, semua
pelabuhan online, akan sebesar apa
kita ini nanti, makanya kami muncul
dengan ide KARTIN1, ok kita offline kan
tapi tersimpan datanya itu di KARTIN1
jadi nanti tinggal dimasukkan. Kalau
merah berarti dia tinggal betulin dulu
pajaknya, setelah beres di-update lagi
datanya akan berubah jadi hijau.

Iklim investasi Indonesia akan
lebih baik dengan SIN, tapi se
benarnya bagaimana dengan
profil pengusaha kita?
Sekarang ini kita tidak punya single
profil. Antara Bea Cukai dan Ditjen
Pajak saja beda. Tahun lalu, kami melihat ada 18 ribu importir yang nilainya
mungkin signifikan, namun tidak melapor SPT. Ok itu dengan Bea Cukai, sekarang dengan yang lain, seperti imigrasi atau layanan Pemda. Misalkan,
dia dikasih izin usaha, padahal gak

pernah melaporkan SPT. Izin itu layanan hak, sementara bayar pajak adalah
kewajiban, dimana-mana yang wajib
dulu diselesaikan baru mendapatkan
hak. Sehingga, dengan SIN nantinya
negara ini punya single profil. Di NSW
nanti ada yang namanya Indonesia
Single Risk Manajemen, jadi nanti akan
kelihatan siapa saja pengusaha yang
tidak patuh atau pernah ngemplang.
Bahkan, kedepannya kami akan membuat analisis prediktif jadi setiap wajib
pajak dapat dicek, bisa ke sosial media
apakah pernah tersangkut faktur fiktif,
pencucian uang, yang datanya bisa di
cross check dengan data dari Bea Cukai
atau Ditjen Pajak, semakin banyak dia
terlibat maka semakin naik tingkat
resikonya.

Apakah ada keweangan lain
dari Ditjen Pajak dengan adan
ya SIN?
Di PMK 179 itu di ada beberapa pasal
tepatnya pasal 13, 14, 15 yang mengatur. Kalau di istilah kepabeanan itu
blokir, nah pasal itu menjadi salah
satu rekomendasi untuk pemblokiran
terhadap pengguna jasa yang disampaikan oleh Ditjen Pajak ke instansi
lain. Di sini, Ditjen Pajak diberikan kewenangan yang lumayan banyak, karena kami dapat memberikan informasi
kalau wajib pajaknya kurang patuh itu
sudah dapat diblokir oleh Bea Cukai
atas informasi kita, sedangkan dari Bea
Cukai juga punya kewenangan dari sisi
aturannya seperti apa, ini yang membedakan dengan aturan yang lama.

Kenapa sistem ini baru diban
gun sekarang?
Ya karena kepepet, lalu teknologinya
juga baru ada sekarang. Bahkan untuk pelanggaran pun, setelah sistem
ini ada masih akan tetap ada, karena
ada saja orang yang akan mengakali
sistem, tapi dengan adanya sistem ini
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paling tidak akan menjadi lebih tertib
atau kalau ada pelanggaran akan cepat
diketahui.

Dibanding dengan negara lain,
penerapan SIN di Indonesia
apakah sudah tertinggal?
Tidak juga, negara lain memang sudah
menerapkan SIN jauh sebelumnya, namun teknologi yang mereka gunakan
jauh tertinggal dengan teknologi dan
sistem yang kita gunakan, bahkan bisa
saja nanti mereka akan mencontoh
kita. Jadi bukan soal tertinggal awalnya. Memang Malayasia saja sudah,
tapi dari beberapa banyak negara di
dunia ini penggunaan SIN juga masih
banyak yang belum mernerapkannya.
Contoh Vietnam, dia mungkin sekelas
dengan kita dan dia belum menuju
arah ke SIN.

stansi pemerintah telah masuk
ke dalam SIN?
Satu hal yang jelas negara ini akan memiliki single dokumen dengan single
risk management. Kemana pun kita
memerlukan layanan, maka dengan
satu ID mereka akan melihat bagaimana profil kita maupun profil perusahaan yang kita miliki. Jika ini semua sudah terwujud, pelayanan akan semakin
mudah dijangkau, resiko pelanggaran
akan dapat terdeteksi dengan cepat,
dan tentunya penerimaan negara akan
semakin terukur karena semua kegiatan dapat terbaca oleh satu ID.

Kalau begitu, kapan semua
kementerian/lembaga bisa
bergabung dengan SIN?
Semua tergantung dari kebutuhan
masing-masing kementerian/lembaga,

jika mereka merasa sudah cukup untuk
mengubah sistem yang mereka punya
untuk masuk ke dalam sistem SIN,
maka lebih cepat lebih baik.

Apakah Kementerian/Lemba
ga lain yang akan bergabung
haruskan dipaksakan untuk
bergabung?
Ini tergantung pemerintah, jika
Presiden tertarik dan menjadikan
SIN ini sebagai proyek nasional maka
semua Kementerian/Lembaga akan
tergabung. Mungkin saat ini yang
memulai baru Bea Cukai dan Ditjen
Pajak, diharapkan dalam waktu dekat
ini paling tidak semua Kementerian/
Lembaga yang tergabung ke dalam
INSW dapat dengan cepat bergabung
ke dalam sistem SIN.

Apa jadinya kalau semua in
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Bengkel Kapal,
Memastikan Kapal
Layak Laut
Mengamankan wilayah Indonesia, khususnya dari perdagangan ilegal di perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Bea Cukai diperkuat dengan keberadaan kapal patroli dari berbagai jenis seperti Fast Patrol Boat (FPB),
Very Slender Vessel (VSV) maupun kapal jenis lainnya, mulai dari yang berbahan baku kayu, aluminium, bahkan fiber.
Keberadaanya pun jadi andalan saat pengejaran dan penegahan kapal-kapal pembawa barang selundupan dari luar negeri
ke wilayah Indonesia, maupun yang akan diselundupkan ke luar negeri.
Tak jarang, dalam melaksanakan patroli, kapal mengalami insiden yang menyebabkan kapal rusak, seperti kerusakan mesin
atau bagian mesin lainnya, atau lambung kapal pecah karena menabrak karang. Untuk memastikan kapal siap saat akan
digunakan, keberadaan bengkel kapal melakukan perawatan dan perbaikan kapal sangat penting. Kondisi kapal harus layak
laut jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk berpatroli laut. Berikut rekaman aktivitas pekerja di bengkel kapal yang
melakukan perbaikan dan perawatan rutin kapal patroli Bea Cukai, di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan,
Sulawesi Tengah.

C
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uaca cukup menyengat saat kami
mengunjungi Kantor Pangkalan
Sarana Operasi (Sarop) Bea
dan Cukai Pantoloan, Sulawesi
Tengah. Tampak sebuah kapal
besar buatan tahun 2006 bertuliskan
BC 9005, diparkir di salah satu tempat
di hanggar galangan kapal Pangsarop
C, Sulawesi Tengah. Bangunan yang
berada di Jalan Tanahnolo No. 49
Tawaeli, Palu Utara ini menjadi tempat
untuk perbaikan kapal-kapal berbahan
baku kayu dan aluminium.

Selain BC 9005, ada kapal lainnya yang
diparkir di halaman bengkel. Modelnya
sama, tapi sebagian besar kapal-kapal
itu adalah buatan baru yang hadir
dengan ukuran 36 meter. Kapal kayu
berbentuk oval itu terkenal tangguh
mengantar petugas patroli Bea Cukai
sampai ke laut lepas. Di sudut ruangan,
tampak pekerja sedang mengukur panjang kayu, dan ada juga yang memotong kayu menggunakan alat pemotong kayu. Semua tenggelam dengan
pekerjaannya masing-masing.

Di hanggar, para pekerja sibuk membongkar kapal patroli yang terbuat dari
kayu. Kayu di geladak dicopot satu per
satu, sebagian besi pengikatnya dilas
dan dua baling-baling berdiameter
sekitar 60 centimeter dipreteli. Kapal
itu terpaksa diangkat ke pantai setelah dindingnya jebol akibat mena
brak karang saat musim ombak besar
di awal 2017 lalu. Kapal rusak berat,
butuh dua bulan buat merenovasi
keseluruhannya.

Di Sarop Bea Cukai Pantoloan, para
tenaga ahli perbengkelan, yang terdiri dari delapan pegawai negeri sipil
(PNS) dan sembilan orang pramubhakti menjalankan kegiatan perbengkelan. Di bengkel ini, kegiatan perbaikan
dan perawatan kapal kayu dan kapal
alumunium dilakukan untuk menjamin kesiapan kapal untuk beroperasi.
Tercatat, ada sebelas armada kapal
patroli yang ada di Pangkalan Sarop
Pantoloan, terdiri dari BC 5001, 5003,
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dan 7001 buatan tahun 2002, BC 9003
dan 9005 tahun 2006, BC 20012, 20013
tahun 2015, BC 30006, 30007, dan
60002 tahun 2015.
Meski armada kapal patroli Bea Cukai
sudah banyak yang terbuat dari aluminium, namun masih ada beberapa
armada Bea Cukai yang menggunakan
kapal berbahan kayu dari berbagai macam jenis kayu, seperti meranti, kayu
kapur sebagai lapisannya, dan dinding
utamanya terbuat dari papan jati, karena itulah hingga saat ini dibutuhkan
ahli-ahli di bidang perkayuan.
Peran mereka sangatlah penting, mulai
dari merancang perbaikan, mengukur
keseimbangan bodi kapal, serta memilih bahan bakunya. Khusus balok kayu
tengah, harus dipilih kayu meranti dari
Kalimantan atau kayu jati tua. Untuk
lambung dan lantai juga harus kayu
jati, yang bisa bertahan minimal tujuh tahun mengapung di air asin yang
gampang mengeroposkan kayu.
Demikian juga yang dilakukan Taufik,
Kepala Bengkel Kapal di Sarop
Pantoloan. Bersama anak buahnya,
dengan baju bengkel dan perlengkapan sesuai standar keamanan, ia

melakukan perawatan rutin dan perbaikan kapal yang sifatnya emergency.
Di Sarop Pantoloan, perawatan dan
perbaikan rutin kapal dilakukan dalam
dua semester. Semester pertama, perawatan rutin docking untuk pembersihan bagian kapal yang ada di bawah
air dan pembersihan propeller dan as.
Intinya, perawatan dilakukan untuk
sistem purpose.
Pada semester kedua, perawatan
keseluruhan, mulai dari pengecatan
badan kapal, perbaikan kamar mandi,
dan keseluruhan isi kapal, baik itu yang
menyangkut teknik kapal, pembersihan, dan purpose. Jadi untuk kapal
kayu, rehabilitasi dilakukan dua kali di
luar emergency (kapal kandas, terkena
benturan, menabrak batu karang, atau
rusak berat).

Perawatan Rutin

Perbaikan kapal dilakukan menurut kerusakan pada bagian tertentu.
Biasanya, untuk proses perbaikan dan
pemeliharaan, meliputi perbaikan konstruksi lambung atau badan kapal, perbaikan propeller sterntube, perawatan
main engine dan peralatan lainnya seperti bagian super balok kapal, lunas

kapal (penyokong bagian lain pada
kapal).
Seperti dijelaskan di atas, kegiatan
perawatan dan perbaikan kapal pada
semester kedua, dilakukan perbaikan
keseluruhan badan kapal meliputi, perbaikan geladak kapal, perbaikan lantai,
bahkan hingga pembuatan dan perbaikan perabot kapal. Bagi para pekerja
bengkel, kerusakan yang paling sulit
ditangani bila berada di bagian super
balok, yaitu tepi kapal bagian atas.
Perbaikannya membutuhkan kayu
yang harus dilengkungkan terlebih dahulu. Sementara proses pelengkungan
tidak dibantu dengan alat, namun juga
membutuhkan tenaga manual sebab
alat untuk melengkungkan kayu hanya
ada di PT PAL Surabaya
Memang saying, bila kerusakan kapal kayu tidak ditangani dengan baik,
mengingat nilainya yang begitu tinggi. Seiring dengan perkembangan
zaman, kapal-kapal patroli Bea Cukai
pun mengalami pembaruan. Meskipun
berumur tua, kapal kayu terbukti lebih
efektif dibandingkan kapal metal. “Saat
mengalami kecelakaan di laut, kapal
kayu lebih mudah ditangani. Dalam
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sejarah pun tidak ada ceritanya kapal
kayu yang tenggelam. Kalau kapal aluminium pernah kejadian tenggelam
beberapa waktu yang lalu karena menabrak karang. Keberlangsungan kapal
kayu akan mampu mendukung visi dan
misi Bea Cukai melalui patroli laut.

Kondisi Emergency

Jika menghadapi kondisi emergency
dan mengharuskan kapal tersebut
ditangani secepatnya, prosedur yang
harus dijalani pertama-tama adalah
membuat radiogram, menjelaskan kronologisnya dan menjelaskan kondisi
kapal, kemudian dari Pangkalan Sarop

perbaikan bisa dilakukan selama 3 hari
saja, tetapi kalau sparepart-nya harus
menunggu tergantung sampai sparepart tersedia.
Bila kapal sedang berlayar tetapi
mengalami kerusakan pada badan
kapal, maka untuk sementara bagian
yang rusak itu ditambal dengan lem
khusus kayu sambil menunggu surat
perintah berlayar habis. Bila kapal
yang rusak itu selesai digunakan berlayar, kemudian dilakukan persiapan
docking, setelah sebelumnya dilakukan
trial untuk mengetahui bagian-bagian
apa saja yang mengalami masalah.

berjumlah lima orang, dua di kiri dan
tiga dikanan memastikan kemiringan
kapal berada pada posisi yang tepat supaya tidak bertambah lagi kerusakannya, seperti badan kapal retak. Proses
docking ini memakan waktu selama 2
jam. Jadi memang untuk melakukan
pengedokan atau dudukan kapal, harus dilakukan persiapan yang matang
dan berhati-hati mengingat spesifikasi
kapal yang berbeda-beda.
Setelah docking selesai, selanjutnya
Taufik yang telah 21 tahun menjadi
pekerja di bengkel kapal ini bersama
rekan-rekannya membongkar badan
kapal kayu dan terdiri dari dua lapisan,

bagian bengkel
dimintakan untuk
melakukan docking
terlebih dulu. Untuk
perbaikan, tergantung
kerusakannya bagai
mana, jika sparepartnya
tersedia di gudang, maka
perbaikan bisa dilakukan
selama 3 hari saja, tetapi
kalau sparepart-nya harus
menunggu tergantung
sampai sparepart tersedia

kapal diminta kembali, untuk disurvei
oleh para teknisi untuk memastikan
apa saja kerusakannya. Selesai disurvei, dibuatkan pre order ke bengkel
sesuai dengan bagian kerusakannya.
Kemudian, bagian bengkel dimintakan untuk melakukan docking terlebih
dulu. Untuk perbaikan, tergantung
kerusakannya bagaimana, jika sparepartnya tersedia di gudang, maka
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Dalam tahapan docking, sebelum kapal
naik, terlebih dulu dibuat surat permohonan docking sambil mempersiapkan
kapal di depan pintu docking. Para penyelam untuk menjaga keseimbangan
kemiringan kapal juga sudah disiapkan.
Setelah surat di acc baru dilakukan
proses docking dengan bantuan mesin
yang dikendalikan oleh seorang operator. Sambil kapal pelan-pelan naik ke
tempat docking para penyelam yang

yaitu kayu meranti untuk lapisannya
dan kayu jati. Setelah kayu dibongkar
dan menemukan bagian yang bocor,
kemudian di lem dengan lem khusus
kayu dan dikuatkan lagi dengan menyekrup bagian yang dilem tadi, untuk
kemudian dilapisi dempul dan baru setelah itu dicat. Tampak peralatan bengkel, seperti kayu, mesin gerinda, mesin
potong kayu, mesin planer untuk meratarakan kayu, mesin pembelah kayu,
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setelah kayu dibongkar
dan menemukan bagian
yang bocor, kemudian di
lem dengan lem khusus
kayu dan dikuatkan
lagi dengan menyekrup
bagian yang dilem
tadi, untuk kemudian
dilapisi dempul dan
baru setelah itu dicat
dan mesin bor melengkapi isi bengkel
kapal kayu. Sedangkan, jika ada bagian
yang perlu dilas seperti propeller patah
atau bengkok, maka mesin las sudah
siap untuk memperbaikinya.

Mesin Kapal

Khusus untuk bagian mesin kapal, pastinya terkait dengan masalah listrik
yang ada di kapal. Petugas di bengkel
bagian mesin bertugas menyelesaikan
pekerjaan, berkaitan dengan mesin
perkakas, seperti membubut, frais,
skrap, bor, koter, dan sebagainya, serta pekerjaan permesinan kapal. Bagian
listrik bertugas memperbaiki instalasi
listrik, membuat serta memasang panel-panel listrik di kapal. Bagian ini
juga bertugas untuk pebaikan dan pemasangan motor-motor listrik generator. Seperti halnya pada bengkel pipa.
Tahapannya, sama dengan perawatan rutin dan perbaikan bagian kapal
yang rusak, diawali dengan kegiatan
docking, memindahkan kapal dari air
atau laut ke atas dock dengan bantuan
fasilitas docking atau penge-dock-an.

Selanjutnya, membersihkan badan kapal dan pemeriksaan kerusakan lambung dan konstruksi lainnya, dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan, antara lain
konstruksi badan, mesin, listrik, dan
lainnya. Setelah pengerjaan kapal tadi
selesai, dilakukanlah pemeriksaan hasil
pekerjaan dan dilakukan kembali pengecatan lambung kapal. Dilanjutkan
dengan penurunan kapal dari dalam
dock (undocking), penyelesaian pekerjaan di atas air atau sandar di jetty dan
dilakukan percobaan atau trial.
Kira-kira, seperti itulah kegiatan di
salah satu bengkel kapal Bea Cukai
di Pantoloan yang bisa kami rekam.
Biasanya, kapal-kapal kayu yang sudah
dilakukan perawatan rutin, maupun
setelah diperbaiki, maka kerusakannya seolah tidak berbekas, sempurna
seperti semula sehingga kapal tersebut
mampu beroperasi dengan baik seperti sedia kala.
(ariessuryantini)
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K

ariernya di Bea Cukai belum
terbilang panjang. Kurang dari
lima tahun. Tetapi ia mengaku
sudah terlanjur cinta kepada
institusi berlambang malai
padi dan sayap garuda ini. Dalam sambutan perpisahannya, Jumat 28 April
2017 di Aula Merauke Kantor Pusat
Bea Cukai, pria kelahiran Medan 55
tahun silam ini berujar, “Hati saya
tidak akan pernah lepas dari Bea
Cukai.” Kemudian seraya menegaskan
bahwa sejatinya ia adalah pegawai
Bea Cukai yang sedang ditugaskan di
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK), tempat ia bertugas sekarang. Sekretaris Kementerian
Keuangan dan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai memandang positif kepindahan Muhammad Sigit ke PPATK. Hal
ini juga dinilai bisa meningkatkan networking antar lembaga pemerintahan.

Muhammad Sigit

Bangga
dan
Cinta
Bea
Cukai
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Disinggung mengenai ihwal kepindahannya, Sigit mengaku selalu memiliki semangat ingin bisa mengubah
lingkungan. “Pekerjaan saya di tempat baru sebagai Deputi Pencegahan
PPATK sangat penting karena disana
adalah proses awal analisis keuangan
di PPATK. Dalam aturannya di PPATK
awal sebuah analisis itu dihasilkan oleh
bidang pencegahan. Hal itu untuk memastikan bahwa informasi dari pihak
pelapor itu memang valid. Kita juga
mengaudit di PPATK. Kemudian analisis hukumnya juga ada di tangan bidang pencegahan. Jadi untuk internal
PPATK pekerjaan pencegahan itu akan
sangat menentukan hasil akhirnya.
Jadi memang hal ini harus maksimal.
Karena kalau tidak, nanti bidang pemberantasan akan menanggung beban
berat,” ujarnya.
Reformasi birokrasi yang sedang dibangun Kemenkeu saat ini menurutnya
adalah suatu pekerjaan yang sangat
besar. Reformasi ini bukan hanya melibatkan internal Kemenkeu, tetapi juga
stakeholder termasuk para pengusaha
dan KPK. “Menurut saya reform-nya ini

jangan setengah-setengah, harus total. Saya melihat pak Dirjen Bea Cukai
sangat serius dengan reform-nya ini.
Reform Kemenkeu yang besar ini dibutuhkan saling backup di semua jajaran
dibawahnya. PR-nya adalah bagaimana
menularkan semangat reform ini kesemua jajaran hingga ke tingkat frontliner.
Kemudian PR lain Bea Cukai adalah bagaimana cara agar bisa menyampaikan
citra atau image yang semakin baik ini
kepada masyarakat umum,” ujar Sigit.
Selama tiga tahun terakhir pria sederhana pecinta olahraga bulutangkis ini
mengaku menghabiskan waktunya fokus menangani Direktorat Audit DJBC.
“Di Direktorat Audit sangat menantang
dan sebenarnya kami punya program
strategis untuk kepentingan jangka panjang. Program ini menurut saya bukan
hanya untuk kepentingan Direktorat
Audit semata tapi untuk Bea Cukai,
bahkan lebih luas dari itu. Perspektif
kita kan pelayanan dan itu harus kita
kembangkan jauh ke depan,” ujarnya.
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Sesungguhnya Sigit mengaku sangat
enjoy dengan pekerjaan audit di Bea
Cukai. Pola pikir dan semangat semua
pegawai di sana sudah seiring sejalan.
Proyeksi dirancang jauh ke depan, bukan hanya untuk jangka pendek. Di
sana sudah bicara zoning. Kemudian
sudah memulai keluar dari zona nyaman audit. Bahkan jajarannya berani mengembangkan S-curve secara
transparan. Namun ia percaya bahwa
sesuatu itu lebih baik dikatakan ‘belum
selesai’ agar terus ada inovasi demi
kesempurnaan.
“Korsa Bea Cukai itu perlu dipelihara, jangan dikikis. Namun korsa itu
selalu memiliki dua mata pisau. Jadi
diharapkan para pemimpinnya bisa
mengajak bawahannya ke arah yang
lebih baik. Saya juga ingin berpesan
kepada para pegawai di sini (DJBC)
bahwa kita itu bukanlah pemilik Bea
Cukai. Sesungguhnya kita itu ditunjuk
oleh pengelola negeri ini diamanatkan
untuk bekerja untuk kebaikan negeri

dan kepentingan rakyat banyak. Jangan pernah menganggap bahwa ini milik kita
sehingga kita lupa mempertanggungjawabkannya. Hal ini yang harus selalu ditanyakan kepada diri kita sendiri. Selama ini kita mendapat gaji dari uang negara,
uang rakyat, yang cukup layak apakah memang sudah sepadan dengan apa yang
telah kita kerjakan.”
(pomo/andy)

Tempat Tanggal Lahir:
Medan, 3 Agustus 1962

Pendidikan:

'' Diploma III Spesialisasi Akuntansi STAN, 1984
'' Diploma IV Spesialisasi Akuntansi STAN, 1990
'' MBA in International Business, University of Birmingham, UK, 1994

Karier:

''
''
''
''
''
''
''
''
''

Widyaiswara STAN, 2000-2004
Direktur Pengawasan Internal KPK, 2004
Direktur LHKPN KPK, 2005-2010
Direktur Gratifikasi KPK, 2010-2011
Kabid Pusdiklat Pajak BPPK, 2012
Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemenkeu, 2012
Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, 2012-2014
Direktur Audit DJBC, 2014-2017
Deputi Pencegahan PPATK, 2017-Sekarang
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KESEHATAN

TRAUMA
SENDI LUTUT
Pertanyaan:

Dok, saya mau tanya soal lutut kanan saya. Kurang lebih 2
minggu yang lalu saya jatuh waktu bemain bola. Saya jatuh
tertumpu di kedua lutut, setelah itu lutut kanan saya agak
bengkak. Sampai sekarang bila jalan terasa sakit. Kira2 apa
yang terjadi ya, Dok? Apakah saya perlu rontgen?

Jawab:

Sebelum kami membahas tentang trauma yang terjadi, sebaiknya kita mengetahui lebih dahulu ada jaringan apa saja
yang ada di sekitar lutut.
Sendi lutut terdiri dari beberapa bagian yaitu tulang (tulang
paha, dua tulang tungkai bawah, dan tulang lutut), tulang
rawan sendi, jaringan pengikat (ligamen), bantalan sendi (meniscus), otot dan tendon, dan lapisan lemak sendi
(bursae).

Jenis trauma sendi lutut yang sering terjadi, antara lain robekan ligament, robekan meniscus, cidera otot atau tendon,
retak tulang lutut, geser tulang lutut, cidera sendi tulang
rawan. Tapi untuk saat ini, akan kami bahas mengenai beberapa gangguan yang mungkin terjadi pada saudara.
Gangguan-gangguan ini resikonya meningkat pada seseorang yang jarang berolah raga, sudah lama tidak melakukan
aktivitas berolah raga, atau melakukan pemanasan yang tidak optimal.

ROBEKAN LIGAMEN

Terjadi bila jaringan ikat yang memersatukan struktur tulang
sendi, rusak atau putus. Keluhan ini bisa dari ringan sampai berat tergantung dari parahnya kerusakan yang terjadi.
Gangguan yang ringan secara awam disebut keseleo. Gejala
umum yang timbul, biasanya nyeri, bengkak, perubahan
bentuk, dan perubahan warna.
Untuk pertolongan pertama, yaitu dengan mengistirahatkan
bagian yang kena trauma, kompres dingin/es, dan dibalut
dengan verban elastic untuk mengkontrol pembengkakan
dan membatasi gerakan yang terkena trauma. Setelah itu,
kaki sedikit diangkat untuk mengurangi pembengkakan.
Untuk mengatasi nyeri dapat diberikan anti sakit nonsteroid.
Bila nyerinya hebat maka sebaiknya dilakukan rontgen untuk menyingkirkan kemungkinan patah atau fraktur.

ROBEKAN MENISKUS

Meniskus adalah bantalan sendi yang berfungsi sebagai
shock breaker. Meniskus ini yang akan mendistribusikan
beban/berat badan secara merata di sendi lutut. Sehingga
keluhan lebih terasa pada saat harus menumpu berat badan. Robekan ini sering terjadi bila gerakan atau manuver
mendadak saat berolah raga, dimana lutut dalam posisi tertekuk dan kaki di bawah.
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Robekan meniskus menyebabkan nyeri hebat dan kadang
disertai bunyi tertentu pada saat kejadian. Nyeri akan terasa
lebih hebat pada saat digerakkan, sedangkan bengkaknya
akan timbul kemudian. Kadang kaki tidak dapat diluruskan.
Untuk kasus ini sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk dirontgen, MRI, atau atroskopi. Penanganannya dengan tindakan operasi. Robekan meniskus ini meningkatkan resiko
gangguan degeneratif lebih dini.

OTOT DAN TENDON

Gangguan otot terjadi bila peregangan otot terjadi berlebihan yang menyebabkan kerusakan serat-serat otot.
Gejalanya dimulai dari rasa nyeri, bengkak, dan meradang.
Pertolongan pertama dilakukan seperti dengan robekan ligamen. Rata-rata dalam dua hari, keluhan akan mereda dan
lutut/kaki sudah dapat dilatih secara bertahap. Bila keluhan
sangat hebat, maka perlu dilakukan rontgen untuk memastikan tidak ada fraktur/patah. Operasi dilakukan bila robekan
otot cukup hebat. Cidera otot ini sebenarnya dapat dicegah
dengan melakukan pemanasan dan pendinginan yang baik.
Kembali ke kasus Saudara Ilham, sebaiknya diperiksakan ke
dokter untuk diberikan anti sakit dan dievaluasi, apa perlu
pemeriksaan rontgen sebagai pelengkapnya.
Dr. Maya CLM
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HOBI DAN
KOMUNITAS

Hobi yang saya geluti saat ini banyak tergantung pada situasi dan kondisi,
seperti waktu, isi dompet, tempat, cuaca, dan suasana hati. Berpengaruh
sekali. Dengan kata lain, hobi saya tergantung mood. Mengenal alam dengan
menerabas hutan dan melewati jalur yang ekstrim menjadi tantangan
tersendiri untuk bisa dilewati, dengan sesekali menantang bahaya, karena
kondisi alam yang tidak dapat diduga-duga.

I

tulah sepenggal pernyataan yang disampaikan oleh
Achmad Faizal, Kasubsi Kepatuhan Internal Bea Cukai
Banjarmasin. Hobi yang digeluti Faizal ini memang bukan hobi yang sudah lama, namun terbilang baru, dan
itu pun tanpa sengaja ia menemukanya. Mungkin tidak
banyak juga pegawai Bea Cukai yang menggeluti hobi ini,
namun dari beberapa sumber yang diketahui, ternyata para
senior Bea Cukai yang telah purnabhakti pun banyak yang
menggeluti hobi tersebut, bahkan sampai saat ini masih ada
yang menjalaninya.
Supermoto adalah hobi anak-anak muda yang ternyata
bukan diawali oleh mereka yang muda, tapi justru diawali
oleh para orang tua yang gemar mengendarai sepeda motor. Motor jenis trail dengan berbagai modifikasi ini, kini
semakin hari semakin digemari masyarakat, khususnya bagi
mereka yang memiliki jiwa petualang untuk menaklukan
medan yang jauh dan berat.
Begitu pun dengan Faizal, keputusaannya untuk menggeluti hobi supermoto di dapat tanpa sengaja

44

Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 4, April 2017

dan mengalir begitu saja. “Jadi awalnya,
saya suka sekali melihat motor Kawasaki
Ninja yang terlihat besar dan gagah, maka
hari itu saya putuskan untuk ke dealer
membeli motor Ninja. Sesampai di dealer, saya melihat sebuah motor dengan
bentuk unik dan tidak kalah nge-tren dibandingkan dengan motor yang ingin saya
beli. Dari awalnya melihat-lihat, lalu bertanya-tanya kepada sales-nya, akhirnya
saya putuskan untuk membeli motor trail
jenis super supermoto Kawasaki D-tracker
150cc,” ungkap Faizal menceritakan awal
ketertarikanya dengan supermoto.

HOBI DAN
KOMUNITAS

QQ Menerabas. Salah satu tantangan yang
digemari adalah menerabas dengan medan
yang menantang.

Karena kesibukan dinas, lanjut pria satu putra ini, motor
yang baru dibelinya itu hanya dikendarai seminggu sekali.
Setelah sekian minggu mengendarainya, tanpa sengaja ia
melihat sekelompok orang dengan motor warna-warni mirip
dengan motornya sedang berkumpul di pinggir jalan, sekali
hingga dua kali putaran Faizal tidak berani untuk menghampiri mereka, namun setelah beberapa minggu kemudian ia
memberanikan diri bergabung dan ternyata sangat menyenangkan dan hingga kini telah tergabung dalam klub supermoto Banjarmasin.
“Rasanya senang sekali bisa bertemu dengan komunitas
yang sama-sama satu hobi. Selain bisa saling bertukar pengalaman dalam merawat supermoto, juga bisa mengadakan
touring bersama atau menerabas hutan dengan medan yang
sangat menantang, jadi dari tertarik melihat model motornya akhirnya saya menjadi hobi dan kini masuk dalam komunitas supermoto,” tutur Faizal.

ujarnya, sambil mengingat masa pertama kali menjadi pegawai Bea Cukai.
Kini dengan supermoto yang dimilikinya, Faizal rutin mengikuti kegiatan yang diadakan oleh komunitasnya, dan kegiatan yang paling digemarinya adalah “menerabas” atau buka
jalur untuk daerah yang baru dilalui. Selain itu, kegiatan
touring juga kerap dilakukan, yang terkadang juga dibalut
dengan kegiatan sosial ke beberapa daerah.
Untuk perawatan dan modifikasi motor Kawasaki D-Tracker
150cc, Faizal lebih mendengarkan kata hatinya. Menurutnya,
jika selalu melihat milik orang lain kepuasan tidak akan ada
habisnya, dengan rasa puas, apa yang dimiliki saat ini kegiatan hobi dapat tetap tersalurkan. Bahkan, untuk setting-an

Sebenarnya, untuk teman satu hobi di kantor ada juga, kata
Faizal, namun demikian untuk daerah Kalimantan ini tidak
ada, yang ada hanya di daerah Jawa saja. Bahkan, pertama
kali Faizal melihat supermoto yang dikendarai oleh pegawai
adalah saat dirinya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS)
di Samarinda dan supermoto dikendarai oleh kepala kantor
yang saat itu dijabat oleh Siswo Murwono yang kini telah
memasuki masa pensiun.
“Itu pertama kali saya melihat supermoto, kagum banget,
tapi waktu itu cuma bisa melihat dan tidak berani untuk
berangan-angan untuk memilikinya karena masih CPNS,”
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mesin ia menyerahkan kepada mekanik di
komunitas yang dipercaya mampu membuat motornya tangguh menghadapi medan,
maka tidak heran kalau teman-temanya banyak yang ingin mencoba supermotonya jika
ada suatu kegiatan.

Satu hal yang sangat ditekankan oleh Faizal
adalah saat kegiatan touring komunitas supermoto tidak serta merta memiliki jalanan
seperti yang terjadi pada komunitas motor
lainnya. Di dalam komunitasnya, menghargai
sesama pemakai jalan adalah hal yang mutlak harus dilakukan, karena ada saat-saat dimana kita bisa meminta jalan kepada orang
lain, ada juga saat kita harus memberikan
jalan kepada orang lain. Hal ini juga lah yang
membuat touring yang dijalaninya semakin
seru.
Berbicara soal duka, tentu dalam hobi ini
sulit untuk dibicarakan, karena apapun yang
dilakukan untuk hobi semua terasa tanpa
kendala yang ada hanya tantangan yang menyenangkan. Soal jatuh dari motor pun sudah
tidak terhitung, namun Faizal melihat itu sebagai tantangan yang harus dihadapi, jalan
berlumpur dan menanjak yang mengakibatkan motor terepelanting ke bawah adalah
rintangan yang memacu adrenalin dan suatu
kebanggaan jika dapat melewatinya.
Dukungan pun tidak kalah hebatnya diberikan keluarga kepada Faizal. Untuk urusan

QQ Bersama Kepala Kantor.
Walau hanya seorang diri yang
memiliki hobi supermoto,
tapi tetap didukung untuk
mensuport kinerja.
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QQ Achmad Faizal. Menemukan hobi supermoto secara kebetulan.

hobi, Faizal juga turut melibatkan istri walaupun hanya
sekedar membeli asesoris motor. Namun demikian, mereka tidak dapat touring bersama, karena istri dan anaknya
belum pandai mengendarai motor. “Saya sangat mencintai
keluarga saya, kalau bisa setiap kegiatan touring saya ajak,
tapi mereka tidak pandai naik motor jadi tidak bisa ikut,
yang jelas mereka sangat mendukung sekali hobi yang saya
geluti ini,” tutur Faizal.

Begitu juga dukungan yang diberikan kepala kantor kepada
seluruh hobi yang dijalankan oleh pegawai Kantor Bea Cukai
Banjarnasin. Menurut Hannan, dirinya berusaha untuk selalu terlibat dengan hobi yang diminati pegawainya, dengan
hobi olah raga, dirinya mudah ikut bergabung dengan pegawai. Adapun dukungan yang diberikan untuk menunjang
hobi pegawai adalah membuat turnamen atau pertandingan
yang tidak lain untuk men-support mereka dalam bekerja.

Kepada kawan di kantor, Faizal bukannya tidak ingin mengajak mereka untuk bergabung, namun dari sekian banyak
pegawai, umumnya mereka tidak suka dengan supermoto.
Berbeda dengan sepeda, di Kantor Bea Cukai Banjarmasin,
hobi sepeda sangat digemari bahkan telah membuat suatu
klub dengan moto kayu barataan atau mengayuh bersamasama dan bekerja bersama-sama untuk mencapai satu
tujuan.

Faizal adalah satu dari sekian banyak pegawai Bea Cukai
yang hobi supermot. Jika saat ini di wilayah kerjanya hanya
ia sendiri, mungkin kelak ia akan menemukan rekan di kantor yang memiliki hobi sama dan menjalin ikatan dengan
pegawai lain di masing-masing daerah untuk membentuk
klub supermoto Bea Cukai yang hebat sehebat klub sepeda
yang dimiliki Bea Cukai.
(Supriyadi).
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TEMUAN ARKEOLOGI DI
KOTA KUNO GEORGIA
DIPAMERKAN
Sebuah pameran di Georgia menawarkan para pengunjungnya sekilas tentang
kehidupan sehari-hari di Ibu Kota Kuno Negara tersebut. Sejumlah penemuan arkeologi
dari abad ke-3 Sebelum Masehi dipamerkan di Museum Nasional Tbilisi.
GEORGIA TREASURE

S

ebuah peninggalan yang mengkilap dari mahkota emas dan
sebuah azimat dari Ibu Kota
Kuno Georgia Mtskheta adalah
sejumlah artefak yang dipajang
untuk pertama kalinya di Museum
Nasional Tbilisi.

QQ Mahkota yang dipamerkan

QQ Benda bersejarah yang dipamerkan

Semua barang yang ada ini ditemukan dari sebuah kawasan dimana kota
kuno tersebut pernah berdiri. Direktur
Museum Nasional Georgia, Doktor
David Lordkipanide mengatakan bahwa dengan adanya artefak-artefak tersebut, para pengunjung berkesempatan untuk bisa melihat sekilas sejarah
dari negara tersebut.
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“Mtskheta adalah tempat lahirnya
arkeologi Georgia. Menurut sejarah,
penggalian utamanya dimulai di sana.
Objek yang bisa kita lihat dan di ruang
utama pameran, menggambarkan
masa saat Georgia bersatu. Jadi ini
awal mula Georgia. Semua objek ini
memiliki arti ilmiah yang besar, dan
bagian yang amat penting dalam sejarah Georgia,” ujar David.
Sekitar 300 buah perhiasan dan kaca
tengah dipajang, semuanya ditemukan terkubur di dalam makam dari

BERBAGI
PENGETAHUAN

QQ Salah satu sudut kota Mtskheta yaitu biara kuno Jvary Biara

QQ Museum Tbilisi

QQ Mtskheta, sebuah kota di Georgia. Kota ini letaknya di bagian tengah di negara itu, tepatnya 20
km dari ibu kota negara Tbilisi

masyarakat yang berasal dari tingkat
sosial yang berbeda.
Koleksi unik ini hanya menampilkan
sebagian kecil dari artefak yang secara signifikan ditemukan di Mtskheta.
Mitskheta mewakili salah satu situs
yang kaya akan penemuan arkeologi
di Georgia. Terletak di sepanjang persimpangan perdagangan utama.
Mtskheta sebelumnya merupakan Ibu
Kota kuno Georgia, sekaligus menjadi
pusat politik, ekonomi, dan budaya.
Pemukiman pertama di kawasan ini
ditemukan di zaman batu di abad ke-3

sebelum masehi hingga abad ke-4 masehi. Mtskheta adalah ibu kota kerajaan Kartili atau Iberia. Menurut Irma
Dolidze, selaku perwakilan Badan
Warisan Budaya Nasional, perhiasan
dari perak dan emas, barang pecah
belah, dan koin membuktikan bawa
Mtskheta telah menjadi kota yang berkembang pesat dalam hal kehidupan
sosialnya.
“Pameran ini menampilkan gambaran
yang jelas dari Mtskheta kuno. Di sini,
kami tak melihat bangunan atau objek
lain di kehidupan sehari-hari. Namun
artefak-artefak ini menunjukkan

kehidupan sehari-hari dari Mtskheta,
saat menjadi ibu kota dari abad ke-3
SM hingga abad ke-4 Masehi. Objek
ini adalah kepingan indah dari pandai
emas. Ada sejumlah aksesori yang digunakan oleh perempuan dan laki-laki.
Para ilmuwan berpikir, ada sekolah
lanjutan pandai emas di Mtskheta,”
ujar Irma.
Pameran tersebut didukung oleh
Kementerian Budaya dan Perlindungan
Monumen Georgia dan akan berlangsung hingga 14 Desember 2017
mendatang.
(Ariessuryantini)
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OPINI

S

ebuah pernyataan yang memerahkan telinga sekaligus menohok ulu hati pernah dilontarkan
oleh seorang anggota parlemen,
“Persoalannya disitu, selama ini
reformasi pabean sifatnya hanya ributribut sebentar kemudian diam untuk
waktu yang lama. Diingatkan, kemudi-

Pergulatan reformasi kepabeanan tidak
hanya terekam dalam tonggak-tonggak (milestone) inisiatif kelembagaan
tetapi juga terekam pada peristiwaperistiwa “pahit” yang ikut mewarnai
proses reformasi. Pergulatan tersebut
menyajikan drama tentang tekad baja
dan upaya pantang menyerah sebagai-

[BUKAN]
REFORMASI KAKI LIMA
an ribut dan akan diam kembali. Tidak
pernah tuntas, sama seperti penertiban kaki lima”. Tulisan ini mengangkat
kembali statement tersebut bukan
bermaksud untuk menggores hati
para penggiat reformasi maupun mengecilkan upaya dan hasil-hasil nyata
reformasi DJBC, sebagaimana tercermin slogan “Bea Cukai Makin Baik”.
Tapi lebih kepada upaya memberikan
alert agar program penguatan reformasi yang sekarang sedang dijalankan
betul-betul tepat sasaran, menyentuh
dan memperbaiki hal-hal substansial
yang menjadi akar permasalahan dan
yang tak kalah penting harus terus menerus dan berkelanjutan (continous
improvement).
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mana Eliot Ness (Kevin Costner) yang
berusaha mati-matian menjatuhkan
Al Capone (Robert De Niro) dalam film
The Untouchables. Meskipun diwarnai dengan kegagalan, pada akhirnya
dengan merekrut orang-orang terbaik
dalam sebuah tim, Eliot Ness berhasil membuat Al Capone sang Mafioso
yang sebelumnya ‘tak tersentuh’ akhirnya bertekuk lutut. The Untouchables
merefleksikan fitrah semesta dimana
kebaikanlah yang seharusnya menjadi
pemenang. Begitupun reformasi, seharusnya dia mampu tampil sebagai
pemenang yang mampu mengidentifikasi sekaligus mengeliminir faktorfaktor penghambat menuju bea cukai
yang mumpuni dalam kinerja dan citra, menjadi institusi yang kredibel dan
akuntabel.

Tonggak-tonggak inisiatif kelembagaan yang merefleksikan perjalanan
reformasi antara lain adalah disahkannya UU Kepabeanan dan cukai
pada tahun 1995, dilanjutkan reformasi kebijakan makro dan deklarasi
anti penyelundupan pada tahun 2002.
Tahun 2006/2007 dilakukan amandemen UU Kepabeanan dan Cukai yang
diikuti dengan perbaikan struktur organisasi, sistem dan prosedur (portal
INSW dan janji layanan) serta perbaikan renumerasi. Modernisasi KPPBC,
Sentraliasi teknologi informasi (TI),
MoU dengan penegak hukum dan penerapan manajemen kinerja dengan
balance score card diimplementasikan
tahun 2010. Disusul dengan stakeholder engagement, perluasan sistem teknologi TI serta revitalisasi Visi Misi dan
Fungsi Utama DJBC pada tahun 2014.
Terakhir, yang sekarang sedang berlangsung ditahun 2017 ini adalah penguatan reformasi dengan fokus reformasi budaya yang meliputi penguatan
integritas, optimalisasi penerimaan,
percepatan pelayanan, perluasan fasilitasi, penguatan pengawasan serta
modernisasi kelembagaan dan aturan.

OPINI

Perbaikan Sistem
dan Tata Kerja

Tiga puluh tahun yang lalu dalam upaya merespon dan menindaklanjuti
inpres 4 tahun 1985, dimana kewenangannya “dilucuti”, DJBC menerapkan Tata Laksana Di Bidang Impor
dengan nama Customs Fast Release
System (CFRS). CFRS adalah sistem pengeluaran barang secara cepat, tepat,
mudah, murah dan adil, serta menerapkan komputerisasi dalam sistem
pelayanan. Apabila dikaji lebih jauh,
dalam buku panduan CFRS yang diterbitkan tahun 1990 pada butir D tentang Pemeriksaan Tarif, Harga, serta
ketentuan pembatasan impor sesudah pemeriksaan fisik, tugas seorang
kepala seksi pabean dalam memeriksa kebenaran harga dalam dokumen
Pemberitahuan Pemasukan Barang
Untuk Dipakai (PPUD) adalah dengan
“memeriksa dengan menggunakan
profil harga”.

Apabila kita cermati, dalam konteks
penelitian kebenaran harga (nilai pabean) ternyata tidak ada perubahan
secara substansial sejak era CFRS dengan yang berlaku sekarang yaitu bahwa penelitian tetap dilakukan secara
manual dengan menggunakan dengan
data pembanding. Walaupun sekarang menggunakan istilah yang berbeda yaitu menguji kewajaran dengan
menggunakan Database Nilai Pabean
(DbNP), atau dengan terminologi yang
lebih “menjual” yaitu bahwa DbNP di
gunakan sebabagai risk assessment
tools sesuai best practice internatonal.
Tetapi inti pekerjaannya sama yaitu
memeriksa secara manual kebenaran
pemberitahuan harga barang impor,
komputer hanya digunakan sebagai
alat bantu untuk menampilkan data
(browse) kemudian dilakukan pencarian (search) untuk mencari kesesuaian
data komoditas yang diberitahukan
dalam PIB dengan data yang ada dalam DbNP. Dibutuhkan skill khusus dan
extra effort yang cukup makan waktu
dalam proses searching untuk menemukan data yang relevan, padahal penelitian dan penetapan nilai pabean
adalah proses yang peka waktu (time
sensitive) terkait isu dwelling time.

Proses pemeriksaan nilai pabean yang
dilakukan secara manual -dalam artian
komputer hanya berfungsi sebagai alat
bantu untuk menampilkan data- dan
keputusan akhir sepenuhnya berdasarkan “profesional judgment” pejabat yang notabene pemahaman dan
interpretasi terhadap undang-undang
dan peraturan berbeda-beda menghasilkan anomali-anomali yang tetap terpelihara dalam rentang waktu tiga puluh tahun terakhir. Kondisi ini semakin
parah karena tidak berjalannya proses
quality assurance dan eksaminasi dalam proses penelitian dan penetapan
nilai pabean. Anomali tersebut antara
lain perlakuan yang berbeda (unequaltreatment) dalam hal penetapan nilai
pabean maupun tarif.
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OPINI

Dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa perlunya perbaikan sistem dan
tata kerja terutama pada titik-titik kritis, dalam konteks proses bisnis pelayanan dan pengawasan impor dengan
cara melakukan identifikasi potensipotensi masalah secara komprehensif
dari hulu ke hilir. Dari pre clearance, on
clearance dan post clearance. Dan satu
hal yang juga harus digarisbawahi yaitu bahwa otomasi idealnya tidak hanya
dirancang untuk mempercepat waktu
pelayanan tapi juga harus mampu meningkatkan kualitas dan akurasi pengawasan karena DJBC bukanlah organisasi yang semata-mata menempatkan
customer satisfaction sebagai tujuan
tapi juga melekat amanah maha berat
untuk mengawasi dan mengamankan
hak-hak negara. Dan sudah saatnya
DJBC menempatkan TI sebagai backbone pelayanan dan pengawasan melalui otomasi bukan sekedar sebagai
alat bantu bagi pegawai dalam melakukan pelayanan dan pengawasan.
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Perubahan Mind Set
dan Culture Set

Dalam frame yang lebih luas, proses
reformasi birokrasi tidak sematamata perbaikan sistem dan prosedur
serta aspek-aspek teknis lainnya, tapi
ada faktor yang lebih substansial yaitu memastikan terjadinya perubahan
pola pikir (mind set) dan budaya kerja
(culture set) dalam organisasi. Dalam
tataran teoretis menurut Gunawan
(2007:14), mendefinisikan mindset sebagai “beliefs that affect somebody’s
attitude; a set of beliefs or a way of
thinking that determine somebody’s
behavior and outlook” (keyakinankeyakinan yang mempengaruhi sikap
seseorang; sekumpulan keyakinan
atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan,
sikap, dan masa depan seseorang).
Sedangkan dalam Merriam-Webster
mendefinisikan culture set sebagai
“the set of shared attitudes, values,
goals, and practices that characterizes
an institution or organization”.

Sebagai bagian dari orang-orang yang
percaya terhadap eksistensi Tuhan,
tentunya kita semua sepakat bahwa
tidak ada satu sistem nilai apapun di
dunia ini yang sedemikian kuat pengaruhnya terhadap perilaku (attitude) seseorang selain agama. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa dalam konteks merubah mind set dan culture set dalam
reformasi di tubuh DJBC maka pendekatan keagamaan adalah cara yang
paling ampuh dan efektif. Dan pertanyaan yang muncul kemudian adalah
apakah pendekatan keagamaan sudah
menjadi bagian dari bahasan isu-isu
strategis yang terimplementasi dalam
rumusan-rumusan Critical issue Papper
(CIP)?. Atau jangan-jangan hanya menjadi isu pinggiran yang tenggelam oleh
isu-isu yang lebih “menjual” dalam jargon-jargon bahasa tingkat tinggi.

OPINI

Seorang guru spiritual yang sangat
mumpuni berpesan bahwa “sebaik
apapun sistem yang dibangun, kalau
dari awal niatnya melanggar pasti akan
dicari berbagai cara untuk menjebol
dan mengakali sistem. Sebaliknya,
walaupun secara sistem masih ada
kelemahan tapi kalau niat awalnya
adalah menaati aturan pasti akan dicari berbagai upaya untuk tetap taat,
tetap lempeng walaupun dalam kondisi yang tidak ideal. Jadi faktor integritas pegawai sebagai man behind the
gun sangat menentukan keberhasilan
reformasi. Sang guru spiritual juga
membuat perumpamaan, seandainya
seluruh pegawai bea dan cukai adalah sekumpulan penebang kayu yang
indikator kinerja utamanya adalah
menebang kayu sebanyak-banyaknya
maka diperlukan waktu khusus untuk
mengasah kapak. Tanpa ada waktu
untuk menajamkan kapak maka kapak lambat laun menjadi tumpul sehingga produktifitas/kinerja menurun.
Maka mengasah kapak adalah bagian
integral dari pekerjaan menebang pohon. Bahkan presiden Amerika yang
legendaris, Abraham Lincoln, pernah
berkata “Beri aku enam jam untuk menebang sebuah pohon dan aku akan
menghabiskan empat jam pertama
untuk mengasah kapak”

Pengajian/bintal atau kegiatan lain
yang identik sesuai dengan agama dan
kepercayaan pegawai adalah ‘kegiatan
mengasah kapak’, untuk menjaga kebeningan hati agar dapat senantiasa
memberikan kontribusi terbaik bagi
institusi dan terhindar dari godaan
untuk menyimpang dalam bekerja dengan merusak sistem yang sudah dibangun dengan susah payah. Namun
kenyataannya, kegiatan tersebut masih dianggap sebagai kegiatan selingan
diluar sistem, yang dikerjakan dengan
mencuri-curi waktu istirahat dan hanya
dianggap sebagai ‘ekstra kurikuler’.

Penutup

Diperlukan kesungguhan dan ketelitian dalam mengidentifikasi segala permasalahan dalam program penguatan
reformasi dengan segala kompleksitasnya. Diperlukan kerendahan hati
untuk sejenak menengok ke belakang
untuk melihat segala kekurangan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan
keberhasilan proses panjang reformasi birokrasi. Dan barangkali perlu juga
dirumuskan sebuah peta jalan (road
map) reformasi DJBC sebagai panduan
(guidelines) bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Terakhir, sebagai pengingat untuk tetap konsisten
dan persisten serta agar tidak pernah
lelah dalam memberikan kontribusi
dalam mewujudkan tagline Bea Cukai
Makin Baik, mari kita bersama-sama
merenungkan sebuah ayat dalam kitab
suci yang artinya “Sesungguhnya Allah
tidak akan mengubah keadaan suatu
kaum sehingga mereka mengubah
keadaan diri mereka sendiri ” (QS Arra’d:11). Wallaahu a’lam bish showab.
Teguh Iman S.(Ketua Departemen
Kajian Strategis CliF)
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SEJARAH

Karangantu,

Pelabuhan
Tertua di Jawa
yang Terlupakan
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SEJARAH

P

elabuhan Penyeberangan
Merak yang terletak di Selat
Sunda untuk menghubungkan Pulau Jawa dengan
Sumatera kini mungkin sudah
tidak asing bagi masyarakat Indonesia.
Perjalanan darat yang menggunakan
kendaraan umum maupun pribadi
bahkan transportasi untuk mengangkut barang dari Jawa-Sumatera atau
sebaliknya pasti melalui pelabuhan ini.
Padahal menurut catatan sejarah di
Banten yang terletak paling ujung barat pulau Jawa itu dulu dikenal bukan
sebagai pelabuhan penyeberangan,
tetapi pelabuhan besar sebagai pintu
gerbang perdagangan internasional
untuk Indonesia. Dari pelabuhan yang
ada di Banten inilah menjadi pintu
keluar masuknya para saudagar atau
pedagang-pedagang yang berlayar memasuki Indonesia.
Pelabuhan Banten Lama yang terletak
sekitar 10 kilometer dari pusat Kota
Serang itu, pada abad ke-15 adalah
sebuah bandar pelabuhan penting
dalam perdagangan internasional.
Kala itu, Banten yang masih berbentuk kota menjadi sebuah tempat
transit bagi jalur perdagangan antarnegara. Kapal-kapal asing yang hadir

di pelabuhan tertua di Jawa dengan
nama Karangantu ini berasal dari negara Persia, Arab, Cina, Inggris, Gujarat,
Portugis dan Belanda.
Pelabuhan Karangantu ini ternyata
punya sepenggal cerita sejarah yang
membanggakan. Akan tetapi kini, selain karena tak ada lagi jejak peninggalan
yang bisa dilihat langsung, pelabuhan
itu benar-benar berubah jadi perkampungan nelayan kumuh. Sampah
berserakan di jalan-jalan dan lumpur
sungai yang sudah lama tidak dikeruk,
menumpuk di tepi dermaga.
Karangantu kini menjadi bandar laut
yang terlupakan. Padahal, dulunya adalah pelabuhan kelas dunia. Pelabuhan
ini pernah tercatat menjadi bagian
jalur sutra. Gubernur Belanda Jan
Pieterzoon Coen sebagaimana yang diungkap dalam Mengenal Peninggalan
Sejarah dan Purbakala Kota Banten
Lama oleh Uka Tjandrasasmita, Hasan
M Ambary, dan Hawany Michrob QQ Perahu Nelayan
membuat catatan
soal enam perahu
pada abad ke-15 adalah sebuah bandar
China yang membapelabuhan penting dalam perdagangan
wa barang bernilai
internasional. Kala itu, Banten yang masih
tinggi di Karangantu.
berbentuk kota menjadi sebuah tempat
Kala itu, Banten telah
transit bagi jalur perdagangan antarnegara
menjadi pelabuhan
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QQ Perahu Nelayan

pengekspor beras dan lada terbesar di
Nusantara.
Dari buku yang sama, Tom Pires, pakar
obat-obatan dari Portugal yang berkelana di Asia Tenggara, bertandang ke
Banten pada tahun 1513. Pires menyebut, Karangantu merupakan pelabuhan kedua di Kerajaan Sunda, setelah pelabuhan besar Sunda Kelapa
di Jayakarta. Bahkan, ketika sudah
menjadi pusat Kesultanan Banten,
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sebagaimana dilaporkan oleh J. de
Barros, Banten merupakan pelabuhan
besar di Asia Tenggara, sejajar dengan
Malaka dan Makassar.
Bukti-bukti sejarah besar Karangantu
tak hanya tercatat di buku. Beberapa
komoditas yang pernah diperjualbelikan di era kejayaan Banten Lama bisa
dilihat di Museum Situs Kepurbakalaan
Banten Lama. Di museum ini, tersimpan rapi beberapa benda seperti guci

dan porselen dari China, Jepang, dan
Belanda. Banten berkembang pesat
jadi kota pelabuhan dan kota perdagangan pada era Sultan Maulana
Hasanudin.
Pada era kepemimpinannya, pusat pemerintahan dipindahkan dari bagian
hulu ke hilir Sungai Cibanten dengan
maksud memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui
Selat Sunda. Pada masa itu Banten

SEJARAH

melihat adanya peluang akibat situasi dan kondisi perdagangan di Asia
Tenggara yang sedang berkecamuk.
Saat itu, pedagang dari mancanegara
risau karena Malaka jatuh ke tangan
Portugis, sehingga pedagang muslim
yang tengah bermusuhan dengan
Portugis enggan berhubungan dagang
dengan Malaka, sehingga para pedagang mengalihkan jalur perdagangan
ke Selat Sunda. Mereka singgah di
QQ PPN Karangantu
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Tionghoa, Banten berdagang dengan
Persia, India, Siam, Vietnam, Filipina,
Cina dan Jepang.

Karangantu. Sejak itu, Karangantu jadi
pusat perdagangan internasional yang
ramai disinggahi pedagang dari Asia,
Afrika, dan Eropa.
Kesultanan Banten merupakan kerajaan maritim dan mengandalkan perdagangan dalam menopang perekonomiannya. Monopoli atas perdagangan
lada di Lampung, menempatkan penguasa Banten sekaligus sebagai pedagang perantara dan Kesultanan
Banten berkembang pesat, menjadi
salah satu pusat niaga yang penting
pada masa itu. Perdagangan laut
berkembang ke seluruh Nusantara,
Banten menjadi kawasan multi-etnis.
Dibantu orang Inggris, Denmark dan
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QQ Gapura Wisata menuju Karangantu

Masa Sultan Ageng Tirtayasa (bertahta 1651-1682) dipandang sebagai
masa kejayaan Banten. Pada masa
itu Banten merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat
yang terbuka dan makmur. Di bawah
dia, Banten memiliki armada yang
mengesankan, dibangun atas contoh
Eropa, serta juga telah mengupah
orang Eropa bekerja pada Kesultanan
Banten. Dalam mengamankan jalur
pelayarannya Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau

SEJARAH
Kerajaan Tanjungpura (Kalimantan
Barat sekarang) dan menaklukkannya
tahun 1661. Pada masa itu Banten juga
berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC, yang sebelumnya telah
melakukan blokade atas kapal-kapal
dagang menuju Banten.
Titik balik kehancuran Banten Lama
terjadi saat pecah perang saudara
antara Sultan Haji dengan ayahnya,
Sultan Ageng Tirtayasa. Sejak itu, pengaruh kesultanan Banten mulai pudar. Banten Lama semakin ditinggalkan
setelah pusat pemerintahan dipindah
ke Serang. Pelabuhan Karangantu tak
lagi dilirik karena kondisi lingkungan

akibat pengendapan lumpur tidak memungkinkan kapal untuk singgah.
Pelabuhan yang semula menjadi pelabuhan nelayan ini awalnya didirikan
pada zaman Sultan Banten Pertama
Maulana Hasanuddin. Dia adalah putra kandung Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati.
Masa keemasan pelabuhan ini berakhir pada abad ke-17. Sebab pusat pelabuhan mulai dialihkan ke Pelabuhan
Sunda Kelapa di Batavia (Jakarta).
Kisah kemegahan pelabuhan internasional ini pun terus memudar dan kini
terbengkalai, bahkan kembali ke fungsi
semula sebagai pelabuhan nelayan.

Namun demikian, pemerintah kota
Serang telah menetapkan Pelabuhan
Karangantu yang berlokasi di
Kecamatan Kasemen, Kota Serang,
Banten ini sebagai salah satu objek
wisata. Karena letaknya yang cukup
strategis, sehingga dari pelabuhan ini
para wisatawan dapat mengunjungi
pulau-pulau yang letaknya tidak jauh
seperti Pulau Burung dan Pulau Tunda
yang terkenal sebagai tempat melihat
lumba-lumba dan penyu.
(Piter-dari berbagai sumber)

QQ Dermaga Karangantu
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BEA CUKAI
MENJAWAB
RESTITUSI BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR UNTUK DIEKSPOR KEMBALI
Pertanyaan:

Selamat siang,
Mohon informasinya, saya sudah
melakukan import barang berupa
lem bulu mata dari Korea, di bulan
February 2017. Untuk barang tersebut ditempat kami dipacking lagi bersama bulu mata yang kami produksi
(dijadikan 1 set). Kemudian barang

tersebut kami export ke negara tujuan, ke Amerika.
Pertanyaan saya:
a.
b.

Apakah bea masuk yang
sudah saya bayarkan, bisa
direstitusi ?
Bagaimana serta syarat-syarat
untuk restitusi barang tersebut ?

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara Katri Fajar C, Kami
dari Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pertanyaan yang
Saudara ajukan sebagai berikut:
Bea masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pemungutan bea masuk bersifat final dilakukan sekali
pada saat barang tersebut diimpor. Sesuai pasal 2 ayat 3
Peraturan Menteri Keuangan nomor 274/PMK.04/2014
disebutkan bahwa Pengembalian bea masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan
bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang
lain dengan tujuan untuk diekspor. Berdasarkan ketentuan
tersebut maka atas restitusi dari kasus tersebut tidak bisa
dilakukan.
Namun, terkait dengan permasalahan Saudara, ada beberapa fasilitas fiskal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang
mempunyai kegiatan seperti yang Saudara sebutkan di atas.
Fasilitas tersebut adalah penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor
(PDRI) untuk Kawasan Berikat serta fasilitas pembebasan
atau pengembalian untuk KITE. Beberapa fasilitas tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Fasilitas Kawasan Berikat (KB)
Terkait dengan fasilitas KB diatur dalam beberapa keten
tuan sebagai berikut :
a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.04/
2011 yang terakhir kali diubah dengan PMK nomor
120/PMK.04/2013 tentang Kawasan Berikat.
b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor
PER-57/BC/2011 yang terakhir kali diubah dengan
PER-35/BC/2013 tentang Kawasan Berikat.
Sesuai pasal 3 ayat 6 PER-35/BC/2013 disebutkan bahwa Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana
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mohon informasinya, terima kasih
Best Regards,
Katri Fajar C
PT. Interwork Indonesia
Desa Patemon RT 01 RW 01, Kec.
Bojongsari, Kab.Purbalingga
Jawa Tengah 53362, Telp/Fax. (0281)
6596927

dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun
barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat
lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan
sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
2. Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
Terkait dengan fasilitas KITE diatur dalam beberapa
ketentuan sebagai berikut :
• KITE Pembebasan
a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 254/PMK.
04/2011 yang terkahir kali diubah dengan PMK
nomor 176/PMK.04/2013 tentang Pembebasan
Bea Masuk atas Impor Barang dan bahan untuk
Diolah, Dirakit, atau DIpasang pada Barang Lain
dengan Tujuan untuk Diekspor.
b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2012 yang terakhir kali diubah
dengan PER-04/BC/2014 tentang Tata Laksana
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan
Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada
Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
• KITE Pengembalian
a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 253/PMK.
04/2011 yang terkahir kali diubah dengan PMK
nomor 177/PMK.04/2013 tentang Pengembalian
Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang
dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang
pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.
b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-15/BC/2012 yang terakhir kali diubah
dengan PER-05/BC/2014 tentang Tata Laksana
Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar
atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah,
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan
Tujuan untuk Diekspor.
Demikian kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Bravo Bea Cukai Telepon: (021) -1 500
225, Email : info@customs.go.id, Facebook : Bravo Bea
Cukai, Twitter : @bravobeacukai.
Salam,
Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi

INFO
GRAFIS
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QQ Berlari dari suara dengungan klakson yang menjebakku di kemacetan ibu kota. Mencoba
mencari suasana lain selain hiruk pikuk suasana perkotaan. Mendengar lantunan syahdu,
melodi alam. Dengan suasana hijau pegunungan pancar. Dan diiringi dengan nuansa musik
folk. Meskipun hujan datang, hati tetap bersenang. Meskipun sepatu dipenuhi lumpur, hati
tetap terhibur.
Melodi Alam, Gunung Pancar | Foto by: Dovan Wida
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TRAVEL
NOTES

Menikmati
Pesona Alam
Kotabaru

K

otabaru, Kalimantan Selatan sebuah pulau kecil
dengan julukan bumi saijaan. Pulau ini terpisah
sekitar 2 mil dari pulau Kalimantan. Meskipun pulau kecil, keindahan alamnya sangat banyak dan
menarik untuk dikunjungi wisatawan karena tempatnya masih alami, memiliki daya tarik sendiri.

QQ Pantai Gedambaan jelang sore foto aries

Beberapa panorama laut melengkapi destinasi wisata
di Kotabaru, seperti Siring Laut, Pantai Gedambaan di
Sarantiung dan beberapa wisata laut lainnya. Tidak hanya
laut, di Kotabaru kita dapat menikmati keindahan gunung
‘bamega’ yang artinya gunung berawan karena selalu ditutupi oleh awan. Konon awan-awan tersebut dipindahkan
ke bukit
tinggi di Kotabaru oleh orang sakti untuk
mendinginkan dan menyejukan
Kotabaru yang suhunya panas
dikarenakan banyak kandungan
mineral didalamnya, antara
lain batu bara.
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QQ Bukit Mamake foto BC Kotabaru

Dilatari pemandangan laut dan kapal-kapal serta dipagari dengan ukiran khas Kalimantan Selatan dan tanaman-tanaman hijau membuat tempat ini sangat eksotis. Pengunjung
bisa menikmati sunset di sore hari sambil menikmati kuliner seafood di Siring Laut yang menjadi jantung keramaian
Kotabaru, sebuah panorama laut di tengah-tengah kota.
Banyak warung tenda menjual berbagai macam hidangan
dari ikan laut. Ataupun wisatawan dapat menikmati mengendarai mobil hias yang disewakan disana. Jika beruntung, di
Siring Laut biasanya sering diadakan festival kebudayaan, festival musik dan lain-lain sambil melihat pemandangan laut.
Air terjun Tumpang Dua, berjarak 14 kilometer dari pusat
kota. Air terjun tumpang dua merupakan kawasan objek wisata yang menarik, indah dan sejuk dengan fasilitas kolam
renang alami dengan suasana alam pegunungan yang jarang
terdapat di daerah lain. Di tempat ini air bukannya jatuh
menghempas dari ketinggian melainkan mengalir deras melalui bebatuan dan tebing landau sehingga gemericik air dan
sejuknya udara hutan semakin terasa. Pohon-pohon rindang
menjulang di menambah keasrian menemani wisatawan
bermain air atau berenang sekalian merasakan sejuknya air
di air terjun tumpang dua.
Itu tadi laut, lantas kalau ingin menikmati keindahan alam
Kotabaru dari ketinggian, datanglah ke bukit Mamake, letaknya
tidak jauh dari pusat Kotabaru. Berlokasi di desa Sigam Kotabaru,
		
lokasinya bisa di tempuh dalam
waktu 15 menit dari pusat kota.
Perjalanan dilanjutkan dengan

TRAVEL
NOTES

QQ Ecopark, foto aries

berjalan kaki mendaki bukit Mamake dengan waktu tempuh 30 menit.
Beberapa menyebutnya gunung, namun ada juga yang menyebutnya
Bukit Mamake karena ketinggiannya
yang masih dibawah 500 mdpl. Bukit
“mamake” terletak sekitar 5 km dari
pusat Kotabaru, jalur tracking ada 3
jalur, bisa dari jalur sarang tiung, jalur
campa jawa dan pilihan di jalur ekstrim
melewati Tirawan. Sampai di atas kita
lantas langsung bisa menikmati pemandangan lautan dan pegunungan.
Hembusan angin kencang menemani
kita menikmati sunset dan sunrise
dalam satu tempat. Namun ada yang
paling spesial adalah pemandangan
lampu-lampu pusat kota dan lampu
dari Bagan di tengah laut.
Meski terasa lelah karena melakukan
pendakian, semua kelelahan itu akan
terbayar dengan keindahan alam yang
disajikan di bukit Mamake. Untuk para
penggemar olah raga paralayang, bukit Mamake adalah pilihan tepat untuk
mereka yang memiliki hobi paralayang.
Destinasi kami selanjutnya ke Pantai
Gedambaan berlokasi di Sarang Tiung,
bahkan namanya lebih akrab dipanggil Pantai Sarang Tiung. Menjadi salah
satu andalan objek wisata Kotabaru
setelah Taman Siring Laut. Jika sudah

menginjakan kaki di Kotabaru tidak lengkap rasanya jika tidak mengunjungi pantai Gedambaan atau pantai Sarang Tiung.
Pantai Gedambaan atau pantai Sarang
Tiung berjarak 14 Km dari pusat kota
Kotabaru dengan waktu tempuh 20 menit perjalanan darat. Kondisi jalan menuju
ke pantai Gedambaan atau sarang tiung
cukup sempit namun kondisinya bagus.
Kami pun menghabiskan waktu sampai
menjelang malam, saat matahari mulai
tenggelam. Setelah berjalan menyusuri
hamparan pasir putih yang sangat bersih,
dan deburan ombaknya juga cukup indah,
kami pun bergegas pulang.
Keesokannya, perjalanan kami tuntaskan dengan mengunjungi Wisata Hutan
(eco wisata) Meranti yang berlokasi di
Desa Sebelimbingan dan Gunung Sari
Kecamatan Pulau Laut Utara. Terdapat
jenis Meranti dan Keruing yang merupakan jenis terbaik yang ada di dunia.
Meranti ( shorea sp ) ditanam oleh PT.
Inhutani II pada Tahun 1976 seluas +
300 ha dengan jarak tanam 3 m x 3 m.
Lokasi tersebut berada pada ketinggian 100 – 400 meter di atas permukaan
laut, terletak di Desa Sebelimbingan
dan Desa Gunung Sari Kecamatan
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.
Saat ini areal tanaman Meranti tinggal
U + 8,3 Ha akibat adanya kegiatan perambahan hutan dan Illegal logging.

Di lokasi ini disediakan fasilitas untuk
outbound dan berbagai permainan
lainnya yang menyatu dengan alam.
Terdapat juga koleksi binatang yang
di dalam kandang-kandang berukuran sedang. Kalau kita beruntung,
rusa-rusa liar bisa kita saksikan saat
mereka muncul dari balik rumput dan
pepohonan.
ariessuryantini
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RAGAM
Pengirim Rubrik Ragam:
A. Mukhlas Lutfi S.
Pelaksana KPPBC TMP C Tembilahan
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