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Dari Redaksi

T

idak terasa tahun 2017 telah mencapai tengah tahun, pada edisi keenam
kali ini Warta Bea Cukai membahas tentang piloting pelaksanaan fungsi
audit pada enam Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai. Kegiatan unit pusat
dan unit vertikal atas kedua kegiatan pengawasan ini akan sinergi dan lebih
terkoordinasi optimal, efektif dan efisien, dan pada akhirnya diharapkan
akan mendorong meningkatnya kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai.

Pada rubrik Feature, redaksi mengangkat ulasan tentang Tower Dana Rakca yang
merupakan fasilitas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah guna menambah semangat dan meningkatkan kinerja aparatur negara terutama yang bekerja di
luar homebase, salah satu faktornya adalah kepastian tempat tinggal. Tower Dana
Rakca yang berada di Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Selatan ini, diresmikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, pada 5 Mei 2017 dan
dinamai “Tower Dana Rakca” oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada
saat kunjungannya bersama menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.
Selain itu, di edisi ini redaksi akan mengajak “untuk sejenak melupakan daratan” dalam perjalanan living on board di Labuan Bajo pada rubrik Travel Notes.
Menikmati pulau dengan air laut bening bernama pulau Kelor yang merupakan
daratan kecil dengan bukit di tengahnya. Lalu menuju ke pantai pink pulau Padar,
membuat kita bersiap-siap menahan nafas karena kekaguman.
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PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA, BEA
CUKAI GELAR ACARA “SAYA BEA CUKAI,
SAYA PANCASILA, SAYA INDONESIA”

TELUK NIBUNG – Patroli laut Bea Cukai kian hari kian mendulang prestasi. Kali ini, tim patroli yang berangkat dari
dermaga Kantor Bea Cukai Teluk Nibung melalui perairan
Sungai Pasir, pada Selasa (30/05) menemukan tiga buah kapal yang diduga melakukan penyelundupan. Kepala Kantor
Bea Cukai Teluk Nibung, Fuad Fauzi mengungkapkan bahwa pada penindakan pertama, para petugas patroli laut
kapal BC15031 mengamankan dua buah kapal kayu yang
memuat pakaian bekas atau ballpress, dengan jumlah total
48 ball. “Komoditi tersebut rencananya akan dibongkar di
Pelabuhan Panton. Turut diamankan dalam penindakan ini
satu orang anak buah kapal pelangsir yang langsung diperiksa oleh penyidik Bea Cukai. Adapun barang bukti berupa
ballpress disimpan di gudang Tempat Penimbunan Pabean
Bagan Asahan dan dua buah boat pelangsir di pangkalan
kapal patrol Bea Cukai Teluk Nibung,” ujar Fuad. Di hari yang
sama, petugas patroli laut juga melakukan penindakan terhadap kapal feri KM. Ocean 1 di gudang sabas tempat sandaran kapal tersebut. Petugas yang melakukan pengecekan
pada kapal yang mengalami kebocoran pada haluan kapal
dan penyisiran pada gudang, menemukan enam kardus berisikan sarang burung wallet yang tak dilengkapi dokumen
resmi. Barang bukti ini pun langsung dibawa ke Kantor Bea
Cukai Teluk Nibung untuk diperiksa lebih lanjut.

JAKARTA – Bea Cukai menyelenggarakan acara puncak
peringatan Hari Lahir Pancasila yang bertajuk “Saya Bea
Cukai, Saya Pancasila, Saya Indonesia” pada hari Rabu
(07/06). Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi yang
hadir dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa acara
ini digelar sebagai upaya untuk menegaskan kembali kebesaran bangsa dan negara Indonesia. Indonesia besar bukan
hanya karena jumlah penduduknya, atau karena kekayaan
sumber daya alamnya. Kebesaran kita bersumber pada keyakinan kokoh yang sederhana, yang tertuang dalam alinea
terakhir konstitusi kita. Kita yakin bahwa kita besar karena
kita ditopang oleh pondasi yang kuat bernama Pancasila.
Dalam acara tersebut Heru meresmikan Program Bimbingan
Mental Nasional dan meluncurkan Buku Panduan Program
Bimbingan Mental Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk
diinternalisasikan kepada seluruh pegawai Bea Cukai dan
memberikan penghargaan kepada para pegawai inspiratif.
Salah satu penerima penghargaannya adalah sosok pegawai bernama Jaya Setiawan Gulo. Sebagai sosok muda yang
inspiratif dengan berbagai pencapaian gemilang, Jaya juga
berharap kepada seluruh pegawai Bea Cukai muda “Saya
berharap generasi muda Bea Cukai dapat terus bekerja sesuai dengan passion dan komitmen serta terus tanamkan
kecintaannya terhadap Bea Cukai,” ujarnya.
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INI DUA KOMODITI YANG PENYELUNDUPANNYA
DIGAGALKAN BEA CUKAI TELUK NIBUNG
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KANWIL BEA CUKAI JAWA TENGAH
GAGALKAN PENYELUNDUPAN SABU
BERMODUS PAKET TEH KEMASAN

LAKSANAKAN OPERASI PATUH
AMPADAN I, BEA CUKAI JAMBI SITA
4,8 JUTA BATANG ROKOK ILEGAL

SEMARANG – Bea Cukai Jawa Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan paket narkotika jenis shabu asal
Taiwan. Berawal dari kecurigaan petugas Bea Cukai terhadap sebuah paket asal Taiwan berupa teh kemasan dari
China yang di dalamnya terselip amplop berisi serbuk putih
berbentuk kristal seberat 11 gram. Kepala Kantor Wilayah
Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Untung Basuki, mengungkapkan bahwa paket tersebut dikirim melalui kantor pos,
“petugas kemudian melakukan uji laboratorium terhadap
paket tersebut. Hasilnya positif serbuk putih tersebut berupa shabu,” ungkapnya. Kemudian petugas Bea Cukai mengoordinasikan dengan BNNP untuk melakukan controlled
delivery. Paket yang berasal dari Taiwan tersebut, dirikimkan dengan penerima berinisial MDS yang beralamat di
Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Pada Senin (19/06),
petugas Bea Cukai berkoordinasi dengan BNNP Jawa Tengah
dan petugas Kantor Pos. tim gabungan kemudian melakukan surveillance terhadap alamat target. Keeseokan harinya,
Selasa (20/06), tim gabungan menemukan seseorang yang
mengambil paket tersebut di kantor pos. “Tim gabungan
kemudian melakukan penangkapan terhadap pengambil
paket tersebut, setelah dicocokkan ternyata sama,” ungkap Untung. Untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih
lanjut, tersangka dibawa ke kantor BNNP Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

JAMBI – Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bea Cukai
terus berupaya mencegah beredarnya barang-barang ilegal.
Di tahun 2017 ini, Bea Cukai juga memperketat terhadap
pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal, salah satunya adalah dengan menggelar Operasi Patuh Ampadan
I. Hal ini dilakukan salah satunya untuk menjaga fair trade
terhadap para pengusaha yang patuh membayar cukai. Kali
ini Bea Cukai Jambi merilis beberapa hasil penindakan dari
Operasi Patuh Ampadan I pada konferensi pers yang diadakan Jumat (09/06). Kepala Kantor Bea Cukai Jambi, Priyono
Triatmojo mengungkapkan bahwa Bea Cukai Jambi telah
menggelar Operasi Patuh Ampadan I di empat lokasi dari
tanggal 15 Mei hingga 8 Juni 2017. “Operasi ini tak lepas dari
bantuan masyarakat yang juga memberikan informasi terkait adanya dugaan pelanggaran di bidang cukai, di antaranya
adanya gudang dan maraknya beredar rokok ilegal di daerah
Rimbo Bujang,” jelas Priyono. Dari operasi kali ini, Bea Cukai
Jambi berhasil menegah 4.876.200 batang rokok ilegal yang
ditaksir bernilai mencapai Rp 1,2 miliar. “Dari operasi tersebut Bea Cukai berhasl mencegah terjadinya potensi kerugian
negara sebesar Rp 1,7 miliar,” ungkap Priyono. Sepanjang
tahun 2017, Bea Cukai Jambi telah melakukan 29 kali penindakan dengan nilai barang mencapai Rp 1,9 miliar dan telah
berhasil mencegah kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar.
Penindakan-penindakan tersebut juga tidak lepas dari kerja
sama dan sinergi antara Bea Cukai Jambi dengan Kepolisian,
Kejaksanaan, TNI, dan Pemerintah Daerah.
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BEA CUKAI SOEKARNO HATTA CIDUK PENYELUNDUP EMPAT PULUH RIBU BENIH LOBSTER
TANGERANG – Bea Cukai Soekarno Hatta berhasil menciduk seorang penumpang wanita yang berupaya menyelundupkan 40.000 benih lobster pada Jumat (09/06).
Diketahui penumpang berinisial W (32) merupakan warga
negara Indonesia yang akan bertolak menuju Singapura dari
Lombok. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Erwin
Situmorang menuturkan bahwa penangkapan tersangka
diawali dari kecurigaan tim Penindakan dan Penyidikan
Bea Cukai terhadap barang bawaan penumpang tersebut. “Petugas mencurigai bagasi milik penumpang tersebut, sehingga dilakukan pemindaian x-Ray di terminal 2D
Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil pemeriksaan, petugas
memiliki dugaan kuat bahwa barang di dalam bagasi milik
tersangka merupakan benih lobster,” ungkapnya. Dari hasil
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pemeriksaan tersebut, petugas melakukan penangkapan
terhadap tersangka di ruang tunggu keberangkatan internasional. Petugas kemudian langsung membuka isi koper
tersangka dengan disaksikan oleh tersangka. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 40.000 benih lobster yang terbagi ke dalam 53 paket plastik. Menindaklanjuti kasus ini, Bea
Cukai telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Badan
Karantina. “Tersangka telah kami serahkan kepada pihak
Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, sementara barang
bukti berupa benih lobster telah dilepasliarkan oleh badan
karantina di Pantai PSPL, Banten. Hal ini dilakukan untuk
tetap menjaga kelestarian alam laut Indonesia,” pungkas
Erwin.

PROFIL
KANTOR

Bea Cukai
Tanjung Perak
“Berusaha
Mewujudkan
Amanah
untuk Kantor
Percontohan dan
Pengarusutamaan
Gender”

S

ebagai salah satu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
yang memiliki tingkat kesibukan tinggi, karena berada di pelabuhan
nomor dua tersibuk di Indonesia, Bea Cukai Tanjung Perak memiliki ruang lingkup pelayanan dan pengawasan seputar Pelabuhan
Tanjung Perak, yaitu beberapa Tempat Penimbunan Sementara
(TPS), Tempat Penimbunan Pabean (TPP), Kawasan Berikat (KB), Gudang
Berikat (GB), dan TPS Teluk Lamong yang berlokasi di sekitar perbatasan
antara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya.
Di lokasi TPS yang ada di Tanjung Perak, pelayanan dan pengawasan dapat
berjalan lancar dengan menerapkan sistem yang baik sehingga proses
bongkar muat dan pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. Bahkan,
TPS Teluk Lamong menjadi TPS paling modern di Indonesia karena memiliki sistem apliaksi gate in dan gate out, sehingga pergerakan barang dapat
terkontrol dengan baik. Satu hal yang membedakan TPS Telok Lamong
dengan TPS lainnya adalah semua pelayanan dilakukan dengan sistem
otomasi, sehingga tidak banyak orang yang berada di sekitar TPS, dan arus
keluar masuk barang tetap lancar.
Dengan wilayah kerja yang cukup padat, tentunya Bea Cukai Tanjung Perak
membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, agar kinerja pegawai
dapat tetap maksimal. Salah satu kendala sarana dan prasarana di Bea
Cukai Tanjung perak selama ini adalah gedung kantor yang berdampingan
dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I. Kondisi ini menyebabkan
pegawai harus berbagi ruang dan tempat untuk melakukan pelayanan dan
pengawasan, sehingga mengurangi kenyamanan.

�
Efrizal. Dengan jumlah pegawai
yang besar menjadi
tantangan bagi kami untuk
mengakomodir semua
kebijakan.
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PROFIL
KANTOR

QQ TPS Teluk Lamong. Satu-satunya TPS termodern di Indonesia yang ada di Surabaya.

disediakan bagi pengguna jasa yang
ingin berkonsultasi atau bertemu dengan pihak layanan dan penyuluhan.
Di ruang tunggu tersebut juga disediakan ruang tunggu atau priority lounge
untuk penguna jasa yang disabilitas.
“Disinilah batas pengguna jasa bisa
masuk ke gedung Bea Cukai Tanjung
Perak, selebihnya adalah daerah steril yang hanya diperuntukkan bagi
pegawai saja,” ujar Kepala Bea Cukai
Tanjung Perak Efrizal yang merasa
pentingnya ada daerah steril, agar tidak ada pengguna jasa yang berkeliaran di sekitar kantor.

Memasuki gedung, kita akan dapat menikmati ruang tunggu yang

Tidak hanya itu saja, di bawah kepemimpinan Efrizal, setiap ruang yang
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Namun kini, kenyamanan di kantor
Bea Cukai Tanjung Perak semakin meningkat, setelah bagian depan gedung
direnovasi dan yang paling penting
adalah keseluruhan gedung kini diperuntukkan bagi Bea Cukai Tanjung
Perak. Kenyamanan sudah mulai terasa ketika memasuki lahan parkir yang
dapat menampung cukup banyak kendaraan, baik roda dua maupun empat.
Ruang pelayanan yang terbagi menjadi
tiga ruang semakin membuat pengguna jasa menjadi nyaman, karena proses pelayanan dapat dilayani tanpa
harus bertumpuk pada satu ruangan.
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ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk taman yang dilengkapi
dengan sangkar burung sehingga menambah kenyamanan bekerja dengan
hadirnya nuansa alam.
“Ada tiga belas sarana dan prasarana yang kini dimiliki oleh gedung Bea
Cukai Tanjung Perak, yaitu aula lengkap dengan sound system, ruang persiapan, dan toilet. Ruang rapat (meeting
room), poliklinik, perpustakaan, area
parkir yang lebih luas, taman, pagar,
papan nama kantor dan pos jaga,
saluran pembuangan air (sanitary),
Monitoring Control Room (MCR), ruang
laktasi dan ruang ramah anak, priority
health care, dan priority lounge. Baik

PROFIL
KANTOR

terlihat secara nyata dari pembangunan gedung ini adalah penataan ruang
yang lebih teratur, terciptanya taman
yang asri, serta ruang rapat dan aula
yang representatif,” katanya.
QQ Pemeriksaan Di TPS. Banyaknya pemeriksaan untuk kegiatan ekspor maupun impor, namun
tetap mementingkan kelancaran arus barang.

dekorasi maupun desain, kantor ini
mendapat banyak masukan dari para
pegawai wanita. Sentuhan wanita dalam desain kantor kami percaya dapat
menambah keindahan dan kenyamanan gedung ini,” tuturnya.

dengan menggunakan sumber dana
APBN tahun anggaran 2015, dan gedung ini pun selesai pembangunannya
pada tahun 2015.

Namun demikian, Efrizal mengakui
kalau renovasi gedung ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan
hingga tiga kali berganti kepala kantor.
Menurutnya, rencana renovasi gedung
Bea Cukai Tanjung Perak diawali saat
Kanwil Bea Cukai Jatim I akan pindah lokasi ke Jalan Raya Juanda No.
39 Semambung, Gedangan, Sidoarjo.
Dari situ dimulailah penyusunan rencana renovasi gedung kantor dengan
menggunakan jasa konsultasi perencanaan dari pihak ketiga.

Dengan memakan waktu selama 3 tahun anggaran, bukan berarti renovasi
gedung Bea Cukai Tanjung Perak tidak
mengalami kendala. Ada beberapa
kendala yang harus dihadapi untuk
menyelesaikan pembangunan ini, antara lain keterlambatan penyelesaian
pekerjaan yang disebabkan oleh faktor
teknis yang terdiri dari jumlah tenaga
kerja, evaluasi terhadap kesesuaian
bahan-bahan, keadaan cuaca, dan
kondisi lapangan sebelum pengerjaan
yang ternyata jauh berbeda dengan
kondisi yang dilaporkan konsultan
perencanaan.

Adapun pembangunan gedung Bea
Cukai Tanjung Perak dibagi menjadi
dua tahap, pertama renovasi bagian
depan dengan menggunakan sumber
dana APBN tahun 2014, dan tahap
kedua untuk renovasi gedung kantor
bagian belakang dan sarana prasarana

“Memang kami menghadapi beberapa kendala, tapi hasil yang dirasakan
cukup baik, seperti gedung baru Bea
Cukai Tanjung Perak sekarang terhindar dari banjir, dan telah meninggikan
level lantai dan menata kembali saluran pembuangan air. Hal lain yang

Lebih dari itu, sarana penunjang lainnya yang kini ada di Bea Cukai Tanjung
Perak adalah, koperasi dan masjid
yang bersih, nyaman, dan representatif bagi seluruh pegawai dan pengguna jasa. Juga tersedia anjungan tunai mandiri (ATM) bagi pegawai dan
pengguna jasa. Kelengkapan itu kini
juga semakin bertambah dengan mendapatkan aset baru berupa bangunan
dan gedung eks-Barang Milik Negara
(BMN) idle Badan Pemeriksa Keuangan
yang berlokasi di Jalan Rajawali No.26
Surabaya yang direncanakan akan direnovasi menjadi gedung arsip Bea
Cukai Tanjung Perak.

Terpilih Mengikuti Lomba
Kantor Percontohan

Sarana dan prasana penunjang kinerja
kini lambat laut terpenuhi, walaupun
masih ada beberapa pekerjaan di beberapa lokasi, kesemuanya adalah
untuk penyempurnaan sarana dan
prasarana itu sendiri. Dari perjuangan
membangun dan merenovasi gedung
hingga layak, tentunya ada yang harus diperjuangkan menjadi lebih baik,
yaitu profesionalisme kerja. Dengan
bekerja secara profesional maka
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masyarakat usaha akan menilai Bea
Cukai Tanjung Perak kini menjadi Bea
Cukai yang lebih baik dan profesional.
Dari bukti nyata tersebut, maka tidak heran kalau Bea Cukai Tanjung
Perak terpilih sebagai salah satu wakil
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam lomba kantor percontohan tingkat
Kementerian Keuangan. Efrizal menuturkan, dipilihya Bea Cukai Tanjung
Perak tidak serta merta ditunjuk begitu
saja, ada proses yang harus dilalui yaitu proses pengajuan dari Kanwil Jatim
I dimana Bea Cukai Tanjung Perak harus berjuang bersama sembilan kantor Bea Cukai lainnya untuk menjadi
tiga besar sebagai wakil Bea Cukai di
Kementerian Keuangan.
“Jadi setelah melewati seleksi yang
dilakukan oleh tim penilai dari Kantor
Pusat, akhirnya terpilihlah tiga KPPBC
untuk mewakili Bea Cukai dalam lomba kantor percontohan, yaitu Tanjung
Perak, Bandung, dan Palembang,”
ungkapnya.
Terkait dengan persiapan yang dilakukan, Efrizal mengatakan, untuk Bea
Cukai Tanjung Perak persiapan telah
dilakukan sejak tahun 2015, di mana
Bea Cukai Tanjung Perak melakukan
renovasi dan redesign kantor, sehingga dari sisi sarana dan prasarana sudah
disiapkan. Sedangkan persiapan untuk
sumber daya manusia (SDM) dan prosedur, Bea Cukai Tanjung Perak berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan prima kepada pengguna jasa.
Dimana hal tersebut dapat dibuktikan
dengan meningkatnya hasil survei kepuasan pengguna jasa di tahun 2015
berada pada angka 3,56 namun di tahun 2016 meningkat menjadi 4,21.
“Dengan kesiapan yang jauh lebih matang dan meningkatnya hasil survei
kepuasan pengguna jasa, maka tidak

QQ Ruang Pelayanan. Kini lebih nyaman
dengan membagi tiga ruang untuk masingmasing kegiatan.

10
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QQ Ruang Ramah Anak. Salah satu wujud
program pemanfaatan kebersamaan
berkualitas bersama keluarga.

heran kalau kami juga mendapatkan
ISO 9001:2015 (mutu pelayanan-red)
untuk 14 layanan unggulan pada tahun
2016, dimana Bea Cukai Tanjung Perak
menjadi salah satau kantor Bea Cukai
yang pertama mendapat di lingkungan
Bea Cukai,” katanya.
Banyak inovasi yang telah dilakukan
oleh Bea Cukai Tanjung Perak untuk
menjadi kantor percontohan, inovasi
itu ada yang berbentuk original maupun yang berbentuk duplikat. Inovasi
tersebut antara lain, pengadaan
charging booth, layanan SMS center,
ATM mandiri, pembubuhan slogan
bebas pungli pada surat keluar, komputer layanan mandiri, coffee morning, monitor layanan informasi (MoLI),
MCR, SIPINTER atau sistem pelayanan
dan informasi terpadu, dan refreshing

PBB. “Selain inovasi tersebut, kami
juga memiliki inovasi yang original,
yaitu kelas bimbingan pabean dan
manifest to market forces (M2M) yang
kini dikembangkan menjadi Customs
to Customers Visit (C2C),”ungkapnya.
Terkait dengan kelas bimbingan pabean, Efrizal menjelaskan kegiatan
ini dilakukan setelah ada pendataan
dari petugas Penyuluhan dan Layanan
Informasi. Dari hasil email, media sosial, telepon yang masuk, maupun
pengguna jasa yang langsung datang,
ternyata dari mereka banyak yang menanyakan mengenai sistem dan prosedur kepabeanan. Untuk menampung
seluruh pertanyaan yang ada tersebut,
maka Bea Cukai Tanjung Perak membuat kelas bimbingan kepabeanan
dengan tema yang berbeda-beda tiap

minggunya sebagai solusi efektif agar
pengguna jasa dapat lebih memahami
informasi tentang prosedur kepabeanan. Satu hal yang penting disini adalah pengguna jasa bebas untuk mendaftar tidak dipungut biaya apapun,
namun tetap diberlakukan kuota untuk
membatasi agar kegiatan bimbingan
dapat fokus dan efektif.
Sementara itu, lanjut Efrizal, untuk inovasi M2M yang dikembangkan menjadi
C2C adalah kunjungan ke perusahaanperusahaan yang melakukan kegiatan
di Bea Cukai Tanjung Perak. “Selain
untuk mengenal lebih dekat rekan
kerja, pada kesempatan tersebut kami
menggali hal-hal yang perlu diperbaiki
lebih lanjut. Oleh karena itu, selaku
penyedia layanan bisa secara langsung
mendengar dan berdiskusi mengenai
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tiap hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan
dalam hubungannya dengan pelayanan yang kami
berikan,” tutur Efrizal.
Persiapan dengan membangun dan merenovasi rupanya belum cukup bagi Bea Cukai Tanjung Perak untuk mempersiapkan diri menghadapi lomba kantor
percontohan, studi banding pun dilakukan dengan
melihat Bea Cukai Banyuwangi dan Malang yang terlebih dulu sudah menjuarai lomba kantor percontohan. Dengan studi banding ini diharapkan apa yang
sudah diterapkan oleh kantor percontohan lainnya
dapat juga diterapkan di KPPBC Tanjung Perak.

Finalis Lomba Kantor Implementasi PUG

Tahun ini memang menjadi tahun yang penuh berkah
bagi Bea Cukai Tanjung Perak, selain telah memiliki
gedung kantor sendiri, ditunjuk mewakili Bea Cukai
untuk kantor percontohan, juga mendapat kehormatan mewakili Bea Cukai untuk lomba kantor implementasi Pengarustamaan Gender (PUG).

12
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Dengan penunjukan ini, Bea Cukai Tanjung Perak juga telah menyatakan siap, mengingat sarana dan prasarana yang ada juga
telah mendukung termasuk beberapa kebijakan responsif gender
yang telah diimplementasikannya, termasuk dalam pelaksanaan
tugas di Bea Cukai Tanjung Perak yang berusaha untuk berkomitmen dalam mengimplementasikan kebijakan yang responsif
gender, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai laki-laki maupun perempuan baik untuk tugas utama
mapun tugas tambahan.
“Kami juga memberikan dukungan penuh terhadap program
ASI eksklusif bagi pegawai, tenaga pendukung, masyarakat sekitar, dan pengguna jasa perempuan dengan menyediakan ruang
laktasi. Termasuk mendukung penuh program pemanfaatan kebersamaan berkualitas bersama keluarga melalui pemanfaatan
ruang ramah anak (daycare room),” jelas Efrizal yang mengaku
mendapat masukan cukup banyak dari tim kantor pusat untuk
implementasi PUG ini.
Tidak hanya itu, masih ada beberapa kebijakan responsif gender
lainnya, yaitu dalam penyelenggaraan kelas pabean yang disiarkan langsung melalui video live streaming sehingga memudahkan pengguna jasa baik laki-laki, perempuan, lanjut usia, maupun

PROFIL
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QQ Ruang Laktasi. Menjadi
wujud nyata kebijakan
responsif gender yang
telah diimplementasikan
di Bea Cukai Tanjung
Perak.

berkebutuhan khusus dapat mengikuti
kelas tersebut dari manapun mereka
berada. Selain itu, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa berkebutuhan khusus di priority lounge
sehingga yang bersangkutan tidak
perlu mengikuti antrian. Juga, di Bea
Cukai Tanjung Perak menyediakan kotak saran internal, baik dalam bentuk
konvensional di beberapa titik maupun
melalui aplikasi google form.
Kebijakan maupun inovasi sudah disiapkan oleh Bea Cukai Tanjung Perak
untuk menghadapi penilaian dari dua
perlombaan yang sekaligus diikutinya,
bukan hal mudah untuk mendapatkan
itu semua, namun dengan perjuangan
dan keinginan yang kuat dari seluruh
pegawai Bea Cukai Tanjung Perak,
akhirnya semua persiapan dapat dilakukan dengan maksimal. Hal ini diakui

Efrizal kalau persiapan yang dilakukan
saat ini tidak ada yang kurang, bahkan
bisa dibilang suatu kelebihan karena
jumlah SDM yang besar, yaitu 361 pegawai, menjadi tantangan tersendiri
namun tetap dapat menelurkan kebijakan-kebijakan responsif gender.
“Salah satu wujud hak dan kewajiban
di dalam PUG yang diterapkan oleh
Bea Cukai Tanjung Perak terhadap
semua SDM-nya adalah memberikan
kesempatan yang sama kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban
serta dengan tanggung jawab yang
sama pula,” tandasnya.

Perak menjadi kantor Bea Cukai modern dengan tingkat profesionalisme
kerja yang tinggi, patut diacungi jempol dan dihargai. Banyaknya rintangan
saat membangun gedung tidak menyusutkan semangat mereka untuk menjadi lebih baik, dan berusaha menciptakan inovasi baru untuk pelayanan Bea
Cukai menjadi hal yang wajib dimiliki
oleh seluruh pegawai demi terwujudnya Bea Cukai makin baik.
(Supriyadi)

Dua event besar siap diraih oleh Bea
Cukai Tanjung Perak, kebersamaan
dan kekompakan dari seluruh pegawai
menandai kalau perjuangan mereka
untuk menjadikan Bea Cukai Tanjung
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BARANG
SEBELUM IMPOR

U

ntuk lebih mempercepat proses customs clearance, Kementerian
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menetapkan per
aturan mengenai penetapan klasifikasi barang sebelum impor. Peraturan
ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa
dan menyeragamkan penetapan klasifikasi barang.

Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) adalah penetapan klasifikasi barang
impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean. PKSI merupakan praktik kepabeanan sesuai amanat dari World Customs Organization (WCO) dalam Revised
Kyoto Convention (RKC) dan World Trade Organization dalam Agreement on Trade
Facilitation. Kedua berbicara tentang penetapan klasifikasi barang.
Sebelumnya, PKSI sudah diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor KEP-22/BC/1997. Kini, peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.04/2016 tentang Tata
Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan
Pemberitahuan Pabean.
Mengacu pada PMK terbaru, materi utama yang diatur antara lain:

1. Importir dapat mengajukan permohonan klasifikasi barang atas barang impor sebagai dasar perhitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan
pabean kepada Direktur Jenderal u.p Direktur.
2. Direktur a.n. Direktur Jenderal menerbitkan PKSI atau surat penolakan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah
tanggal diterimanya permohonan atau tanggal diterimanya data tambahan,
contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya secara lengkap.
3. PKSI berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan
sepanjang barang yang diimpor mempunyai identifikasi yang sesuai dengan
identifikasi barang yang tercantum dalam PKSI.
4. Importir dapat mengajukan permohonan peninjauan atas Keputusan PKSI
dengan dilengkapi bukti baru sebagai data pendukung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan PKSI
diterbitkan.
5. Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang menetapkan klasifikasi harus menetapkan klasifikasi barang sesuai dengan Keputusan PKSI dalam hal berdasarkan hasil identifikasi barang yang diimpor sama dengan barang yang
tercantum dalam PKSI dimaksud.
6. PKSI tidak berlaku dalam hal:
a. a. Terdapat perubahan ketentuan mengenai klasifikasi barang dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai klasifikasi barang;
b. Identifikasi barang yang diimpor berbeda dengan yang tercantum dalam
Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI;
c. Terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI diganti atau dibatalkan; atau;
d. Digunakan oleh importir yang bukan merupakan Importir yang mengajukan permohonan PKSI yang diterbitkan.
7. Pencabutan pasal 10C ayat (1) dan 17A huruf b, PMK Nomor 51/PMK.04/2008
tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi,
serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMK Nomor 122/
PMK.04/2011, yang mengatur tentang Pre Entry Classification dan petunjuk
pelaksanaan penetapannya.
Sumber: Subdit Klasifikasi Barang Direktorat Teknis Kepabeanan.
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Kapal Bea Cukai Dalam “Operasi Wallacea 2017”
Gunakan Teknologi Satelit

K

apal Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan untuk operasi patroli laut terpadu di wilayah per
airan Indonesia Bagian Timur menggunakan teknologi satelit Brisat. Jalur komunikasi satelit ini dapat memudahkan
kerjasama antara petugas yang sedang melakukan operasi di laut dengan unsur operasi di darat.

“Penggunaan teknologi satelit ini akan menunjang pelaksanaan patroli laut Bea dan Cukai ke depan menjadi tangguh,” kata Direktur Penindakan dan Penyidikan, Harry Mulya seusai memimpin upacara pembukaan Operasi Jaring
Wallacea 2017 di Dermaga Pelabuhan Benoa pada 10 Mei 2017.
Operasi Patroli Laut Bea dan Cukai dengan sandi operasi “Jaring Wallacea tahun 2017” merupakan kegiatan pengawasan
di laut yang dilaksanakan DJBC yang dilatar belakangi oleh tingginya potensi pelanggaran terhadap UU Kepabeanan dan
peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya diamanatkan kepada Bea Cukai.
Operasi ini dilaksanakan di perairan Indonesia Bagian Timur sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas kegiatan
penyelundupan barang-barang illegal mengingat luas dan terbukanya daerah pengawasan laut serta adanya Alur Laut
Kepulauan Indonesia (ALKI) yang digunakan untuk pelayaran internasional yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran
oleh kapal-kapal yang melintasi perairan tersebut.

Harry Mulya mengatakan dalam operasi kali ini akan diujicobakan pemanfaatan jalur komunikasi satelit untuk mengetahui potensi pemanfaatan teknologi satelit base on practice. Dengan adanya jalur komunikasi satelit ini diharapkan
pelaksanaan komunikasi dari kapal patroli yang sedang bertugas dengan unsur operasi di darat akan dapat terlaksana
dengan efektif dan efisien. Unsur operasi di darat akan selalu terkoneksi dengan kapal patroli setiap saat.
Selama ini diakui Harry Mulya bahwa salah satu kelemahan operasi patroli laut Bea dan Cukai adalah kurangnya koordinasi antara petugas di laut dengan petugas di darat, karena seringnya terputus komunikasi akibat gangguan jaringan,
mengingat luasnya lautan Indonesia apalagi di bagian Timur. “Diharapkan, dengan perencanaan operasi yang matang,
SDM patroli laut yang handal, dan didukung dengan teknologi tinggi, akan mewujudkan patroli laut Bea Cukai yang
tangguh dan berkelas dunia,” harap Direktur Penindakan dan Penyidikan ini.
“Harapan kita untuk pengawasan di laut Indonesia Bagian Timur ini akan lebih baik lagi terutama mencegah masuknya
barang-barang ilegal yang selama ini mungkin belum termonitor atau terdekteksi secara menyeluruh. Dengan adanya
patroli ini, kita nantinya bisa memetakan lokasi atau kira-kira faktor-faktor apa atau strategi apa yang akan kita lakukan
dalam rangka untuk memerangi masuknya barang-barang ilegal ke wilayah Indonesia Timur,” ujar Harry Mulya.
Operasi Patroli Laut ini dilaksanakan dalam skema patroli laut terpadu untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi baik
internal DJBC maupun dengan pihak eksternal antara lain TNI AL, Polair, Ditjen PSDKP KKP, Ditjen Hubla, BAKAMLA
dan stake holder lainnya. Operasi ini dilaksanakan dengan melibatkan 4 (empat) Kantor Wilayah dan 3 (tiga) Pangkalan
Sarana Operasi Bea dan Cukai, serta mengerahkan delapan kapal patroli dengan 130 personil.
Tampak terlihat jelas setiap pimpinan atau yang mewakili dari instansi terkait hadir dalam upacara pembukaan patroli
laut ini memberikan dukungan supaya berhasil dan berjalan sesuai yang diharapkan. Diantaranya, Kepala Kejaksaan
Tinggi Bali, Komandan Pangkalan TNI AL Denpasar, Direktur Kepolisian Perairan, Kepala Bakamla Denpasar, Kepala BNN
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penerimaan negara dari Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai
yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

QQ Upacara pembukaan Patroli Wallacea 2017

Patroli Laut Bea dan Cukai selalu mengedepankan koordinasi dengan penegak hukum di laut lainnya. Hal ini dapat
dilihat dari keikutsertaan dan partisipasi aktif DJBC dalam
patroli laut terkoordinasi seperti patroli Kamla dalam negeri yaitu “Operasi Nusantara” dan patroli udara “Bhuana
Nusantara” yang komando dan pengendaliannya oleh Badan
Keamanan Laut. Keikutsertaan DJBC lainnya adalah melalui Patkor Optima, Patkor Kastima, Patroli laut Khusus dengan Badan Narkotika Nasional serta kegiatan operasi SAR.
Tujuannya adalah untuk membangun koordinasi dan sinergi
semua instansi yang mempunyai kewenangan penegakan
hukum di laut.

Bali, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Kelas II Benoa, Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Laut
Benoa, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar,
Kepala Kantor Imigrasi Benoa, Kakanwil DJBC Sulawesi,
Kakanwil DJBC Kalimantar Bagian Barat, Kakanwil DJBC
Kalimantan Bagian Timur, mewakili Kanwil DJBC Maluku,
Papua dan Papua Barat, Kakanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT
serta undangan lainnya.

QQ Satelit Brisat di Kapal 60002

QQ Direktur P2 beserta undangan

Selain operasi ini, DJBC juga melaksanakan operasi terpadu
Jaring Sriwijaya di wilayah Barat Indonesia yang pembukaannya tanggal 4 Mei 2017 lalu, serta operasi patroli laut
yang dilaksanakan secara mandiri oleh satuan kerja setempat di seluruh Indonesia yang digelar sepanjang tahun 2017
dengan melibatkan kapal patroli berbagai ukuran mulai dari
speed boat ukuran 15 meter dan 10 meter, Fast Patrol Boat
(FPB) 28 meter, FPB 38 meter dan FPB 60 meter.
Harry Mulya menambahkan, patroli laut Bea dan Cukai
merupakan patroli dalam aspek prosperity approach yaitu
pendekatan kesejahteraan yang memiliki nilai strategis dan
karakteristik khusus di bidang fiskal, untuk mengamankan
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Operasi patroli laut ini juga merupakan lanjutan operasi terpadu Jaring Wallacea tahun 2016 yang menghasilkan capaian
yang membanggakan dengan melakukan penindakan lebih
dari 12 (dua belas) kali, hal ini merupakan bukti nyata dari
komitmen, kesungguhan, keberanian, kejujuran, dan kerja keras dari semua pihak. “Semoga keberhasilan tersebut mampu
dilanjutkan dengan lebih baik pada operasi Jaring Wallacea
2017,” harap Harry Mulya.
Dalam kesempatan itu, Harry Mulya menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujicoba
terknologi komunikasi satelit kapal patroli laut itu serta menyampaikan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh awak kapal patroli yang terlibat dalam Operasi
Jaring Wallacea 2017, terutama kepada istri dan keluarga di rumah yang tiada henti memberikan dukungan dan mengiringi
dengan doa agar pelaksanaan patroli laut bisa berjalan dengan
sukses dan pulang ke rumah dengan selamat.
(Piter)

REPORTASE
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INI CARA AGAR BARANG IMPOR
TAK KENA PAJAK BERLIPAT

akarta (08/06) – Pemerintah
telah memperbarui peraturan
terkait impor barang kiriman
melalui Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) nomor 182/
PMK.04/2016. Dalam peraturan tersebut peningkatan nilai barang yang
mendapat pembebasan ditingkatkan
dari semula USD 50 menjadi USD 100,
selain itu diatur juga mengenai pengenaan tarif tunggal Bea Masuk sebesar
7,5% serta penyelesaian proses kepabeanan menggunakan consignment
note (CN).
Namun, dalam penerapannya masih ditemukan beberapa kendala di
antaranya adalah para penerima barang kiriman yang merasa keberatan
dengan penetapan oleh pejabat Bea
Cukai yang mengenakan tarif PPh

impor 100% lebih tinggi dari yang
seharusnya.
Direktur Teknis Kepabeanan, Oza
Olavia, memaparkan bahwa terhadap barang impor dengan nilai USD
FOB 100 sampai dengan USD FOB
1.500 dengan menggunakan CN akan
dikenakan Bea Masuk, PPN, serta
PPh Impor. “Semuanya telah diatur,
baik di Undang-Undang, ataupun
Peraturan Menteri Keuangan,” ungkapnya. Oza menambahkan bahwa
pengenaan tarif Bea Masuk sebesar
7,5% telah diatur dalam PMK-182/
PMK.04/2016, sementara PPN sebesar 10% diatur dalam Undang-Undang
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta PPh Impor diatur dalam PMK-34/
PMK.10/2017.

Oza mengungkapkan bahwa dalam
PMK-34/PMK.10/2017 diatur mengenai pengenaan PPh Impor dan sesuai
dengan Undang-Undang PPh Pasal
22 ayat (2) dijelaskan bahwa pengenaan PPh Impor terhadap penerima
barang impor yang tidak mencantumkan NPWP akan dikenakan 100% lebih
tinggi dibandingkan penerima barang
impor yang mencantumkan NPWP.
“Untuk itu kami mengimbau kepada
para penerima barang impor agar menyampaikan nomor NPWP kepada penyelenggara pos atau mencantumkan
nomor NPWP pada barang kiriman.
Sementara, bagi penyelenggara Pos
agar mencantumkan NPWP penerima
barang pada dokumen pabean sesuai
dengan informasi yang diperoleh dari
penerima barang,” pungkas Oza.
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Kebijakan Zoning Menguatkan
Kinerja Audit dan Fungsi Pengawasan

D

irektorat Audit Kepabeanan
dan Cukai saat ini melaksanakan piloting pelaksanaan fungsi audit pada enam
Kantor Wilayah (Kanwil)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
berdasarkan Kep 355/BC/2017
tentang Piloting Pelaksanaan
Fungsi Audit Kepabeanan dan
Cukai pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dan sesuai dengan PMK
Nomor 234/PMK.01/2016 tanggal 21 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan. Atas
hal ini, maka Direktorat Audit
Kepabeanan dan Cukai menjadi
unit yang sangat strategis, terutama dalam upaya meningkatkan
kegiatan pengawasan, berupa
penelitian ulang dan pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai.
Kegiatan unit pusat dan unit vertikal atas kedua kegiatan pengawasan ini akan sinergi dan lebih
terkoordinasi optimal, efektif
dan efisien, dan pada akhirnya
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diharapkan akan mendorong meningkatnya kepatuhan pengguna jasa kepabeanan dan cukai.
Fungsi audit yang tersentralisasi, yang telah diterapkan sejak Oktober 2013
dinilai cukup efektif dan efisien. Simpulan ini didapat dari Hasil Kajian Tim
Penguatan Kelembagaan Tugas dan Fungsi Audit Kepabeanan dan Cukai terhadap beberapa faktor yang diukur, berupa kinerja, manajemen risiko, sumber
daya manusia (SDM), konsistensi kebijakan, efisiensi anggaran, aspek legal,
struktur, dan distribusi premi.
Simpulan ini sejalan dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal
yang dituangkan pada Laporan Hasil Audit nomor LAP-101/IJ.3/2015 tanggal
13 November 2015. Namun, meskipun demikian kebijakan, ini belum dapat
menjawab beberapa permasalahan, yaitu:
a.

b.

c.

d.

Kebutuhan atas pelayananan dan pengawasan unit vertikal (Kanwil/
Kantor Pelayanan Utama (KPU)) terhadap masyarakat usaha belum sepenuhnya diakomodasi dengan baik oleh kebijakan sentralisasi fungsi audit,
karena terkendala keterbatasan sumber daya dan keterbatasan komunikasi, di antaranya adalah pengawasan impor dan ekspor yang peka waktu
terkait penetapan tarif dan nilai pabean, penutupan tempat penimbunan berikat (TPB), keberatan, pengembalian, dan pemeriksaan sederhana
lainnya.
Kendala komunikasi dan koordinasi Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai dengan unit vertikal terkait dengan penentuan objek audit (auditee) yang dirasakan belum mengakomodasi dengan baik kebutuhan
Kanwil/KPU dalam menajemen risiko dan targeting objek audit.
Rentang kendali (span of control) Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
dalam pengelolaan SDM fungsional pemeriksa Bea Cukai (PBC) dan pegawai struktural yang pada saat itu cukup besar, yaitu sebanyak 80 tim
audit yang secara keseluruhan melibatkan sebanyak 546 pegawai.
Harapan dari pimpinan Bea Cukai untuk mengoptimalkan peranan
Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dalam mendukung program dan

MAIN
REPORT

Zoning Policy
Improves Audit
Performance and
Supervision Function

D

irectorate of Audit is
currently conducting
the piloting of audit
function implementation in 6 Regional
Customs Offices based on
Director General of Customs
and Excise Decree number
KEP-355/BC/2016 in Piloting
of Implementation of Customs
and Excise Audit Function
in Customs Regional Office
and according to Regulation
of Ministry of Finance number 234/PMK.01/2016, in
Organization and Work
Procedure of Ministry of
Finance, thus make Directorate
of Audit becomes a very strategic unit, especially in enforcing
control activities such as re-examination and customs and
excise audit. These activities,
which are conducted in central
and vertical unit, are expected
to be optimally integrated,
more effective and efficient,
and eventually expected to
improve customs stakeholders
compliance.

Centralized audit function which has been implemented since October 2013
is considered quite effective and efficient. This summary was obtained from
the study of Customs and Excise Audit Duty and Function Reinforcement team
which measured some factors such as performance, risk management, human
resources, policy consistency, budget efficiency, legal aspect, premium structure
and distribution.
It was also stated in the Performance Audit Report of Inspectorate General of
Ministry of Finance which was mentioned in Audit Report number LAP-101/
IJ.3/2015. However, this policy still can’t accommodate several problems, for
example:
a.

b.

c.
d.

Demand of vertical units (Regional Customs Office, and Prime Customs
Office) service and supervision for customs stakeholders has not fully
accommodated yet by centralized audit function policy due to limited
human resources, and communication span in performing time-sensitive
import export activities supervision such as customs tariff and value determination, bonded zone closing, objection of appeal, restitution, and
other general examinations.
Lack of communication and coordination between Directorate of Audit
and vertical units in determining the auditee. Also, demand of Regional
Customs Office, and Prime Customs Office in risk management and auditee targeting has not fully accommodated yet.
Span of control in managing functional officers and structural officers,
which, currently, there are 80 teams of auditor that consists of 546
officers.
The confidence in optimizing Directorate of Audit role on supporting program and strategic target, also DGCE vision and mission that is the study
of repositioning of customs and excise audit function.

Based on statistical data of several years back of audit assignment, in the form
of letter of assignment which have been issued, also ease of access to customs
and excises offices, it was recommended to divide the auditee into 6 audit
zones. 6 audit zones, based on KEP-355/BC/2017, are:
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3.

4.
5.

6.

Timur, Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian
Barat, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, dan Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta;
Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta meliputi auditee pada
Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta dan KPU Bea dan
Cukai Tipe A Tanjung Priok;
Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat meliputi auditee
pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat;
Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta meliputi auditee pada Kantor
Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah & Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan
Bagian Barat, Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan
Bagian Selatan, dan Kantor Wilayah Bea Cukai
Kalimantan Bagian Timur;
Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I meliputi auditee pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I, Kantor
Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2, Kantor Wilayah Bea
Cukai Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara
Timur, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara,
Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan,
Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, dan Kantor Wilayah
Bea Cukai Khusus Papua.

Efisiensi dan Efektifitas Post Control.

QQ Dwi Teguh, tujuan zoning salah satunya untuk efektivitas dan
efisiensi dalam pelaksanaan audit di wilayah tempat di mana auditee
berada.

sasaran strategis serta visi dan misi Bea Cukai, berupa kajian repositioning fungsi audit kepabeanan dan
cukai.
Berdasarkan data statistic, pengalaman audit beberapa tahun ke belakang berupa surat tugas yang diterbitkan, serta
kemudahan akses terhadap kantor-kantor pengawasan dan
pelayanan kepabeanan dan atau cukai, maka diusulkan untuk membagi seluruh auditee ke dalam enam zona wilayah
audit. Keenam wilayah tersebut sesuai KEP-355/BC/2017,
adalah:
1. Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara meliputi
auditee pada Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Kantor
Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Kantor Wilayah Bea
Cukai Riau, Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Kepulauan
Riau, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe
B Batam;
2. Kantor Wilayah Bea Cukai Banten meliputi auditee
pada Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian
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Seiring dengan penguatan reformasi Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, rencana strategis ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Inisiatif Strategis No.19 yaitu Penguatan Peran
Post Clearance yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 361/KMK.04/2017,
berupa revitalisasi peran unit pusat dan unit vertikal dalam
pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai dan penelitian
ulang guna efisiensi dan efektivitas post control.
Menurut Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Audit Kepabeanan
dan Cukai, Dwi Teguh, saat ini telah ditempatkan fungsional
pbc sub unsur audit pada enam kanwil zona pelaksanaan
fungsi audit.
“Kebijakan zoning telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Sesuai tujuan yang menjadi dasar
kebijakan zoning pada hasil kajian, serta pertimbangan
pada KEP-355/BC/2017, dan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 361/KMK.04/2017 yang dituangkan dalam Inisiatif Strategis Nomor 19, untuk mengoptimalkan koordinasi unit pusat dan unit vertikal dalam pelaksanaan pengawasan post control. Saya kira program ini akan
berjalan baik sesuai dengan tujuannya, yang pasti dengan
menempatkan fungsional PBC di kanwil-kanwil yang dianggap memiliki manajemen resiko di wilayah masing-masing,
para kepala kanwil zona mendapatkan tambahan tenaga
dalam effort-nya meningkatkan pengawasan post control

MAIN
REPORT
1. Regional Customs and Excise Office of North Sumatera covers the auditee in Regional Customs and Excise Office of
Aceh, Regional Customs and Excise Office of North Sumatera,
Regional Customs and Excise Office of Riau and West Sumatera,
Specific Regional Customs and Excise Office of Riau Islands,
Prime Customs and Excise Office of Batam
2. Regional Customs and Excise Office of Banten covers the auditee of Regional Customs and Excise Office of East Sumatera,
Regional Customs and Excise Office of West Sumatera,
Regional Customs and Excise Office of Banten, Prime Customs
and Excise Office of Soekarno-Hatta;
3. Regional Customs and Excise Office of Jakarta covers the auditee for Regional Customs and Excise Office of Jakarta, and
Prime Customs and Excise Office of Tanjung Priok;
4. Regional Customs and Excise Office of West Java covers the
auditee of Regional Customs and Excise Office of West Java
5. Regional Customs and Excise Office of Central Java and
Special Region of Yogyakarta covers the auditee of Regional
Customs and Excise Office of Central Java and Special Region
of Yogyakarta, Regional Customs and Excise Office of Western
Kalimantan, Regional Customs and Excise Office of Southern
Kalimantan, Regional Customs and Excise Office of Eastern
Kalimantan;
6. Regional Customs and Excise Office of East Java I covers the
auditee of Regional Customs and Excise Office of East Java I,
Regional Customs and Excise Office of East Java II, Regional
Customs and Excise Office of Bali, West Nusa Tenggara, and
East Nusa Tenggara, Regional Customs and Excise Office of
Northern Sulawesi, Regional Customs and Excise Office of
Southern Sulawesi, Regional Customs and Excise Office of
Maluku, Specific Regional Customs and Excise Office of Papua.

vertical unit in performing Post Control supervision,
“I think this program will go along with its purpose.”
Still according to him, by deploying group of functional officers of Audit in regional customs offices
that already have risk management system will help
Head of Customs Regional Offices to optimize post
control supervision by performing re-examination
and customs and excise audit.
One of the purposes of audit zoning is to conduct
audit process where the auditee are located to make
it more effective and efficient. Customs and excise
audit is conducted to examine customs stakeholder compliance, especially companies that receive
customs facility such MITA (Mitra Utama), Green
Channel, Authorized Economic Operator (AEO), fiscal
facility recipient, and companies which are recommended to be audited.

Efficiency and Effectiveness of Post Control.

As DGCE is currently running reform reinforcement program, the
strategic plan of audit zoning is included in strategic initiatives
number 19, that is intensifying the role of Post Clearance which
is stipulated in Regulation of Minister of Finance number 361/
PMK.04/2017 in Revitalizing the role of Central Unit and Vertical
Unit in performing Customs and Excise Audit and Re-examination
for efficiency and effectiveness of Post Control.
According to acting Director of Audit, Dwi Teguh, who replaces the
former director, Muhammad Sigit, currently group of functional
officers of audit have been deployed in 6 regional offices of audit
zones.
According to him, to this time, audit zoning policy has been running
as planned. It goes along with the purpose of the fundamental
policy of audit zoning, as the result of the study, also considering Director General of Customs and Excise Decree number KEP355/BC/2017 and Regulation of Minister of Finance number 361/
KMK.04/2017. It is also added into strategic initiatives number
19, in order to optimizing coordination between central unit and

QQ Dwi Teguh, One of the purpose of audit zoning is to
increase the effectiveness and efficiency of audit process on
the location of the auditee.
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melalui penelitian ulang dan audit kepabeanan dan cukai,”
ungkap Dwi Teguh.

dari Direktorat Audit KC, seperti saya sampaikan tadi di
atas,” ujar Dwi Teguh.

Menurutnya, tujuan zoning salah satunya untuk efektivitas
dan efisiensi dalam pelaksanaan audit di wilayah tempat dimana auditee berada. Audit kepabeanan dan cukai memang
untuk menguji kepatuhan pengguna jasa, khususnya yang
mendapatkan jalur prioritas (MITA), jalur hijau, Authorized
Economic Operator (AEO), pengguna fasilitas fiscal, dan perusahaan-perusahaan yang direkomendasikan untuk diaudit.

Dengan dimasukannya fungsi penelitian ulang menjadi salah
satu fungsi yang harus dibina oleh Direktorat Audit KC, dan
dengan diusulkannya perubahan Perdirjen tentang penelitan ulang serta tata laksana audit kepabeanan dan cukai
yang saat ini masih dalam tahap pembahasan akhir, serta
kebijakan zoning ini, diharapkan terbuka peluang untuk
mengoptimalkan pengawasan post control, serta tentunya
ACR dapat mengikat.

Dari hasil pencapaian Direktorat Audit, rata-rata saat ini
audit compliance review (ACR)-nya masih di bawah 3% dibanding entitas yang tercatat di Bea Cukai saat ini. Sehingga,
audit yang dilakukan diprioritaskan untuk menangani penerimaan-penerimaan yang belum dapat dipungut saat di
frontline, seperti royalti atas barang yang diimpor, adanya
proceed yang harus ditambahkan dalam nilai transaksi, serta
perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas.

Ditambahkan Dwi Teguh, kebijakan zoning tidak sama dengan sentralisasi, yang membedakannya adalah SDM, anggaran, sarana prasarana, proses bisnis audit, monitoring
dan evaluasi yang berada di masing-masing wilayah zoning.
Kantor Pusat Bea Cukai, dalam hal ini Direktorat Audit memiliki fungsi pembinaan dan pengambilan kebijakan dalam
audit, sehingga Kakanwil memiliki kewenangan penuh dalam mengoptimalkan tenaga PBC audit yang ada di wilayahnya, dalam rangka penugasan audit ataupun kegiatan
yang lain, sepanjang fungsi utama tidak terganggu, karena
ada IKU untuk audit yang di-cascade secara langsung dari
Kemenkeu One.

Dengan SDM saat ini, secara keseluruhan tim audit (nasional) ada 80 tim dan beban penerimaan yang harus dicapai
Bea Cukai sangat tinggi, sehingga optimalisasi dalam penerimaan menjadi fokus saat ini dan kedepan 2018. Selain
itu, ada program yang akan dikembangkan ke depan, yaitu
audit akan ikut berperan mendorong dilakukan pembinaan
terhadap auditee (dengan S-Curve kuadran sembilan) yang
perlu dilakukan pembinaan, sehingga menjadikan perusahaan tersebut memiliki kepatuhan yang optimal.

Fungsional Pemeriksa Bea Cukai

Saat ini, dari segi kuantitas, fungsional PBC yang ditempatkan di masing-masing kanwil/zona belum memadai dibanding dengan kebutuhan yang ada, sebagaimana datanya
dapat dilihat pada tabel di bawah:

“Data indikator kinerja utama (IKU), hit rate hasil audit ratarata tiap tahun mencapai di atas 95% sesuai dengan fokus
No

LOKASI

JUMLAH TIM

SDM
PMA

KETUA

AUDITOR

TOTAL

STAF
PENDUKUNG

1

Kanwil Sumut

6

1

2

6

12

21

-

2

Kanwil Banten

6

1

2

6

12

21

-

3

Kanwil Jakarta

12

2

4

12

24

42

-

4

Kanwil Jabar

6

1

2

6

12

21

-

5

Kanwil Jateng & DIY

6

1

2

6

12

21

-

6

Kanwil Jatim I

6

1

2

6

12

21

-

42

7

14

42

84

147

-

TOTAL

Saat sentralisasi, di Direktorat Audit KC hanya terdapat 80
tim atau sekitar 302 orang fungsional PBC. Empat puluh
dua orang disebar ke kanwil zona, sedangkan entitas yang
tercatat aktif bertransaksi per awal 2017 hampir mencapai
26.000 entitas, artinya perbandingannya sangat kecil, oleh
karena itu ACR tidak pernah di atas 3%.
“Namun, dari sudut kualitas, kami berharap fungsional
PBC yang kami deliver ke kanwil-kanwil sudah baik, karena
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hampir tiga tahun sejak sentralisasi dan penetapan fungsional PBC, kami lakukan pembinaan dan penyetaraan kemampuan dengan program-program yang ada, sehingga kualitas
PBC yang ada saat ini dapat memenuhi kriteria yang ada,”
ujarnya.
Namun, kedepan sedang disiapkan penambahan auditor
dengan rencana:

MAIN
REPORT
From Directorate of Audit achievement, the average Audit
Coverage Ratio (ACR) is currently still under 3% compared
to audit entities which are currently recorded in DGCE. So
that, the audit process is prioritized to handle uncollectible
revenues from imported goods royalty, additional process
for transaction value, also companies that receive customs
facilities.

Decree on Re-Examination and Customs and Excise Audit
Business Process, which is currently on final discussion, also
with audit zoning policy, the chance of optimizing post control function and ACR is expected to increase.
When Dwi Teguh was asked whether is the zoning policy
the same as when audit was centralized. He explained that
zoning policy is different than centralized audit, the factors
that make it different are human resources, budgeting, infrastructure, audit business process, monitoring and evaluation
process conducted in zoning area.

With current workforce, there are only 80 Audit team.
Meanwhile, state revenue that must be collected by DGCE
is very high, so that the optimization in collecting state revenue becomes main focus until 2018. On the other side, there
is a program that Directorate of Audit will develop, where
in the future Audit will also encourage monitoring towards
auditee, so that auditee’s compliance will improve.

Directorate of Audit has monitoring and policy making of audit function, so that Head of Regional office has full authority
to optimize group of functional officers in his area in order
to conduct audit process or any other related activities, as
long as the main function works well, because there is a KPI
related to audit that is cascaded directly from Ministry of
Finance KPI

“From Key Performance Indicators (KPI) data, audit hit rate
shows above 95% on the average every year and goes in
line with Directorate of Audit focus as I previously stated,”
said Dwi Teguh.

Group of Functional Officers

With re-examination is included as one of the function that
Directorate of Audit has to monitor, and with proposal of
amandement of Director General of Customs and Excise

This time, group of functional officer deployed in each zoning region are not sufficient compared to the actual requirement,
as shown below on the table:
No

LOKASI

JUMLAH TIM

SDM
PMA

PTA

KETUA

AUDITOR

TOTAL

STAF
PENDUKUNG

1

Kanwil Sumut

6

1

2

6

12

21

-

2

Kanwil Banten

6

1

2

6

12

21

-

3

Kanwil Jakarta

12

2

4

12

24

42

-

4

Kanwil Jabar

6

1

2

6

12

21

-

5

Kanwil Jateng & DIY

6

1

2

6

12

21

-

6

Kanwil Jatim I

6

1

2

6

12

21

-

42

7

14

42

84

147

-

TOTAL

When Audit process was centralized, there were only 80
teams of auditor that consisted of 302 functional officers, 42
of them are deployed in regional customs and excise offices,
meanwhile the registered entities with transaction activities
in the beginning of 2017 reached almost 26.000 entities,
which means the comparison between group of functional
officers to registered entities is very small, thus the ACR rate
was never above 3%
“However in terms of quality factor, group of officer that
have been deployed to Regional Customs and Excise Offices
are the chosen one, because they have been selected as
group of functional officer, and have experienced centralized

audit policy for almost three years. Directorate of Audit has
been coaching and educating group of functional officer
competence according to the existing programs, so it is expected that the quality of the functional officer has met the
criteria,” explained Dwi Teguh.
However, in the future, the plan to add group of functional
officer of audit has been planned, as follows:
a.

Customs officers, which work on zoning region, who
have competence of performing audit process, will
be given knowledge refreshment and employed as
auditor
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a.
b.

SDM yang ada di wilayah-wilayah zoning yg memiliki
kompetensi sebagai audit akan mengikuti penyegaran
untuk dapat dimanfaatkan sebagai tenaga auditor.
Bekerja sama dengan Sekretaris Bea Cukai dalam penyiapan rekruitment tenaga baru untuk ditempatkan
sebagai calon PBC di Direktorat Audit KC. Juga, untuk
menjaga dan meningkatkan kualitas PBC, maka akan
dilaksanakan program bersama para Kepala Kanwil
secara terus menerus dan berkelanjutan, baik melalui
diklat maupun program pembinaan ketrampilan pegawai (P2KP).

Tantangan-tantangan di
Pelaksanaan Zoning Audit

Kebijakan zoning baru saja dijalankan, rasanya wajar apabila masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Mengenai hal itu, Dwi Teguh menjelaskan, hal-hal yang
masih dirasa menjadi kendala dalam menjalankan kebijakan tersebut, adalah pertama sarana prasarana. Saat ini,
beberapa Kantor Wilayah memang belum memadai dalam
infrastruktur untuk fungsional PBC melaksanakan penelitian ulang dan audit dengan baik, seperti kekurangan ruang,
sarana prasarana, akses teknologi informasi (ceisa dan jaringan LAN), kebutuhan internet, dan lain-lain. Selain itu,
aplikasi yang diharapkan untuk mem-back up koordinasi dan
komunikasi yang cepat (SIMAUDI) belum berjalan dengan
baik.
Kemudian, yang kedua adalah anggaran, dikarenakan kebijakan ini belum direncanakan pada tahun 2016, maka kebutuhan anggaran bagi pelaksanaan tugas fungsional PBC di
kanwil-kanwil belum masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) tahun 2017, sehingga untuk surat perjalanan dinas (SPD) pelaksanaan audit tahun 2017 ini masih
menggunakan DIPA Direktorat Audit KC. Diharapkan untuk
tahun anggaran 2018 hal-hal tersebut telah dapat diatasi.

Harapan dan Masukan Bagi
Piloting Zoning Audit

Kebijakan zoning merupakan salah satu inisiatif strategis
yang dicanangkan Bea Cukai dalam program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai, dan merupakan salah satu
quick win yang harus terealisasi dalam tiga bulan pertama
tahun 2017 yang dituangkan dalam Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-355/BC/2017 tanggal
03 Maret 2017 tentang Piloting Pelaksanaan Fungsi Audit

Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
Oleh karena itu, menurut Dwi Teguh, haruslah menjadi komitmen bersama seluruh unsur pimpinan dan unit terkait
lain di internal Bea Cukai untuk mendukung dan mendorong
keberhasilan pelaksanaannya.
“Seperti saat implementasi di bulan April 2017 kemarin, tanpa dukungan dari Sekretaris Direktorat Jenderal dan para
Kepala Kanwil zona, program ini pasti tidak akan berjalan
dengan baik. Walaupun kebijakan bersifat sementara (piloting), namun kami berharap tetap dukungan dari semua
pihak terutama di internal Bea Cukai untuk dapat memberikan arahan dan masukannya agar tujuan yang telah ditetapkan dalam program penguatan reformasi dapat tercapai.
Juga, Bersama-sama dengan sungguh-sungguh menyukses
kan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai
yang salah satunya kebijakan zoning ini sesuai cita-cita yang
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 361/KMK.04/2017,” tuturnya.
Sedangkan, masukan untuk keberhasilan piloting pelaksanaan fungsi audit kepabeanan dan cukai pada Kanwil
Bea Cukai sehingga bisa dimandatorikan, ia menyatakan,
sebagaimana tujuan yang ditetapkan dalam inisiatif strategis dalam Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan
Cukai Nomor 19, yaitu agar proses bisnis pelayanan dan
pengawasan pada kantor vertikal lebih efektif dan efisien,
kepatuhan pengguna jasa dapat ditingkatkan, penerimaan
negara dapat dioptimalkan.
Ia berharap ada kesadaran bersama antara Direktorat Audit
KC dan para Kepala Kantor Wilayah di mana ditempatkan
PBC untuk lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi
dalam pelaksanaan pengawasan post control dengan memaksimalkan SDM fungsional PBC yang ditempatkan di sana,
baik untuk pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai juga
untuk penelitian ulang.
“Tentunya, program ini adalah piloting yang memiliki batas
waktu untuk dievaluasi, sehingga dalam hal hasil evaluasi
pelaksanaan piloting ini dinyatakan berjalan dengan baik.
Kami harapkan, Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai dapat mendorong “mandatory” untuk dilakukan perubahan
organisasi dan tata kerja instansi vertikal untuk mengoperasionalkan fungsi audit kepabeanan dan cukai serta penelitian ulang dalam suatu kebijakan reorganisasi berupa
perubahan PMK-188/2016,” pungkasnya.
(Ariessuryantini)
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Cooperating with Executive Secretary of DGCE in preparing the recruitment of new customs officer that will
be deployed as group of functional officer of Audit. In
order to keep and improve the quality of functional
officer, there are continuous program, either in short
course or internal program (P2KP), that will be conducted by Directorate of Audit together with Head of
Customs Regional Office.

The Challenges in The Implementation
of Audit Zoning

Zoning policy has just been implemented, it is reasonable
if there are some challenges towards the implementation.
According to that matter, Dwi Teguh explained some matters
considered as a challenge. The first one is infrastructure.
Right now, some of Customs and Excise Regional Offices have

When this zoning policy was implemented
around April 2017, without support from
Executive Secretary of DGCE, and Head of
Regional Customs and Excise Offices, this
program will not run smoothly. Although, it was
just a piloting, Directorate of Audit expect for
support from all parties, moreover from the
internal parties of DGCE itself to give suggestion
and feedback, so that the purpose, which has
been designated in Customs and Excise Reform
Reinforcement Program, can be achieved. It is
also expected that all parties, can go together
and make sincere effort to succeed Customs
and Excise Reform Reinforcement Program
not fully supported the infrastructure for functional officers
to conduct re-examination and audit process, such as workspace and infrastructure shortage, poor access to internet in
order to connect to Customs and Excise Information System
and Automation (CEISA) and local area network. Other than
that, the internal application system called SIMAUDI, which
is expected to help back up coordination and communication has not run perfectly.
The second one is budget issue, because this policy was not
planned back on 2016 the budget allocation for functional
officer in Regional Customs and Excise Office is not on budget implementation check list (DIPA) of 2017, so that the
expenses spent on audit activities still use budget implementation check list of Directorate of Audit. It is expected
in 2018, that matter will no longer be a problem.

Suggestion and Feedback for Audit Zoning

Zoning policy is one of the Strategic Initiatives that is initiatied by DGCE in Customs and Excise Reform Reinforcement
Program, also it is one of the quick wins that has to be implemented in the first three months of 2017 as stated in Director
General of Customs and Excise Decree number KEP-355/
BC/2017 in Piloting Pelaksanaan Fungsi Audit Kepabeanan
dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendenral Bea
dan Cukai.
Therefore, according to Dwi Teguh, all parties, from director level and other related internal parties in DGCE, must
support and encourage the success of the implementation
of this policy.
“When this zoning policy was implemented around April
2017, without support from Executive Secretary of DGCE,
and Head of Regional Customs and Excise Offices, this program will not run smoothly. Although, it was just a piloting,
Directorate of Audit expect for support from all parties,
moreover from the internal parties of DGCE itself to give suggestion and feedback, so that the purpose, which has been
designated in Customs and Excise Reform Reinforcement
Program, can be achieved. It is also expected that all parties,
can go together and make sincere effort to succeed Customs
and Excise Reform Reinforcement Program,” said Dwi Teguh.
Dwi Teguh also gives suggestion that, in order to make piloting of the implementation of customs and excise audit function in Regional Customs and Excise Office succeed, it needs
to be a mandatory as soon as possible. It goes the same way
with the purpose that has been designated in initiative strategies of Customs and Excise Reform Reinforcement Program
number 19, where it is expected that business process and
supervision in vertical units can be more effective and efficient, customs stakeholder compliance can be improved,
and state revenue collecting can be optimized.
Dwi Teguh also expects that there will be mutual awareness between Directorate of Audit and Head of Customs and
Excise Offices, where the group of functional officers are deployed, to perform better coordination and communication
in the implementation of post control supervision and to
optimize the human resources, which have been deployed,
in performing audit process and re-examination.
“This pilot program has time limit to be evaluated, in case
the result shows that the program is satisfying, it is expected
that Directorate of Audit can promote the mandatory implementation. Therefore, the amandement can be proposed
to the Regulation of Minister of Finance number PMK-188/
PMK.01/2016 in Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
to implement customs and excise audit function, as well
as re-examination function in vertical units,” Dwi Teguh
concluded.
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Pemeriksa
Bea Cukai
Bisa Lebih
Diberdayakan

K

anwil Bea Cukai Jawa Barat adalah salah satu zona wilayah audit dari enam
Kantor Wilayah yang dipilih menjadi zona wilayah audit. Terkait zoning,
mengenai adanya kebijakan zoning, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat,
Muhammad Purwantoro menyampaikan tanggapannya. Menurutnya,
para pejabat fungsional pemeriksa Bea Cukai, khususnya di Kanwil Jawa
Barat datang dengan membawa daftar rencana objek audit, nama-nama perusahaan yang akan diperiksa. “Meskipun dia adalah pejabat fungsional pemeriksa
Bea Cukai, dia datang ke Jawa Barat, yang ada dibenaknya adalah di Jawa Barat
akan melakukan kegiatan audit,” tutur Purwantoro.

Meskipun sebenarnya menurut pendapat Purwantoro, pemeriksa Bea Cukai
seharusnya tidak cukup hanya melakukan audit saja, tetapi bisa diberdayakan
dengan kegiatan yang lain. “Situasinya sekarang, mereka datang dengan membawa daftar perusahaan yang akan diaudit. Jadi mereka melaksanakan kegiatan
yang jauh-jauh hari sudah direncanakan untuk dilakukan, dan jumlah 27 orang ini,
nampaknya sudah dikalkulasi sesuai dengan beban kerja yang akan dilakukan,”
lanjutnya.
“Selama di wilayah Jabar, mereka lakukan hanya untuk keperluan audit. Padahal
saya juga berharap para pemeriksa Bea Cukai bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang juga menjadi prioritas kami, misalnya seperti kemarin saat rapat
dengan Kemenkeu, salah satu arahannya adalah untuk memetakan perusahaanperusahaan yang mendapat fasilitas kepabeanan, misalnya kawasan berikat. Kita
di Jabar ada kegiatan semesteran yang namanya analisis mikro, yang dilakukan
oleh kantor-kantor pelayanan dan analisis makro yang dilakukan oleh kantor
wilayah,” ujarnya.
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Empowering
The Group of
Functional
Officers

R

egional Customs and Excise Office of West Java is one of
six Regional Offices that has been selected as audit zones.
Responding to zoning policy, Director of Regional Office
of West Java, Muhammad Purwantoro said that according
to him, the group of functional officers, especially those
who have been deployed to West Java, should have been more
empowered to work on other fields, instead of just conducting
audit process. “Since the assignation, what the group of functional
officers have in mind is to only perform audit process.”
However, based on his opinion, group of functional officers should
not only do audit process, instead they can be empowered to
work on other fields. “But the situation is that they are assigned
to do audit process, which has been planned long before. There
are 27 functional officers, and their workload has been estimated
before they were deployed.
“During their assignation in West Java, the group of functional
officers only work for audit purposes. However, I expect that they
can be empowered for other concerns which have become our
priority, for example when there was a meeting with Ministry of
Finance representatives, one of the instructions is to identify customs facility recipient companies, such as bonded zone facility. In
West Java region, there is semi-annual activity called micro analyze that is conducted by Customs Offices in West Java Region, and
macro analyze that is conducted by Regional Office,” Purwantoro
explains.
“One of the purpose of conducting micro analyzing is actually to
obtain more valid and objective data of customs facility recipient
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai
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tertuju dan terfokus pada kegiatan,”
ujarnya lagi.
Selanjutnya Purwantoro menyatakan,
tahun sebelumnya ada kegiatan joint
analysis antara Kanwil Bea Cukai dengan Kanwil Pajak. Bentuk kerja sama
seperti ini harus diorganisasi dengan
cara yang lebih baik lagi. Kehadiran
para auditor ini tentu sangat membantu, karena bisa melanjutkan bentuk
kerja sama Bea Cukai dengan Ditjen
Pajak seperti tahun sebelumnya. “Jadi
kedepannya, kita pilah perusahaanperusahaan yang menjadi kandidat
akan diaudit, kami di Jabar juga memiliki pertimbangan yang lebih mendesak
untuk perusahaan yang akan diaudit.
Saya berharap kehadiran mereka
membuat sinergi kita dengan pajak lebih baik lagi dan proses penelahannya
bisa lebih cepat lagi,” tegasnya.

QQ Muhammad Purwantoro. Pemeriksa
Bea Cukai seharusnya tidak cukup
hanya melakukan audit saja. Tetapi
bisa diberdayakan dengan kegiatan
yang lain.

“Pada saat kita melakukan analisis
makro sebenarnya, salah satu tujuannya adalah supaya bisa memetakan
lebih valid dan objektif perusahaanperusahaan yang mendapatkan fasilitas. Ini akan sangat terbantu apabila
para pemeriksa Bea Cukai memberikan masukan, sehingga aspek-aspek
yang menyangkut ketaatan dan tingkat kerawanan bisa saya potret. Itu
untuk bidang fasilitas. Mungkin suatu
saat saya akan memanfaatkan mereka untuk kepentingan pengawasan
pada saat melakukan analisis atau
melakukan evaluasi, kemudian ada
kesimpulan bahwa kawasan berikat ini
memerlukan pengawasan yang lebih
ekstra. Masukan-masukan dari para
pemeriksa Bea Cukai sangat penting.
Tetapi yang terjadi sekarang adalah sejak awal sudah terpola dan ini semua
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“Berdasarkan pengalaman yang kemarin, kehadiran para fungsional ini mestinya sangat membantu, tetapi sampai
sekarang saya belum bisa memberdayakan ke arah itu karena sejak awal
sudah punya dan menjalankan daftar
audit. Saya berharap mungkin setelah periode semester satu arahnya
bisa lebih sesuai dengan kebutuhan
dan prioritas di Jabar. Kebetulan, di
Kanwil jabar auditor zonasinya hanya
mencakup Jabar saja, jadi saya relatif
agak mudah untuk mengelola, berbeda
kalau mencakup 2-3 wilayah,” ungkap
Kepala Kanwil Bea Cukai Jabar.
Dengan adanya zona audit, Purwantoro
pun menyampaikan beberapa harapan
dan masukan. Pertama kepada para
pejabat fungsional pemeriksa Bea
Cukai berharap nantinya bisa diberdayakan selaku pemeriksa Bea Cukai
yang tidak hanya untuk kepentingan
audit, tetapi juga untuk kepentingan
di bidang pengawasan, bidang fasilitas, dan pada saat melakukan evaluasi, dengan memakai kompetensinya
di bidang audit. Tentunya, untuk bisa
memberdayakan mereka di bidang
lain harus mengkalkulasi apakah

beban kerja yang sekarang dijalankan
untuk kepentingan auditor imbang
atau tidak. Purwantoro tidak ingin
seandainya dengan kemampuan 27
orang hanya untuk meng-update misalnya lima belas auditee. Sebaliknya,
pada saat bersamaan dengan beban
kerja yang tinggi meminta atau memaksa mereka untuk menyelesaikan
pekerjaan di bidang kepabeanan dan
cukai atau pengawasan. “Pastinya dia
akan keteteran kalau jumlahnya tidak
bertambah, mudah-mudahan saya
bisa membahas ini di semester dua.
Cukuplah angkanya sekian, karena
saya punya rencana menggunakan 1
atau 2 pemeriksa untuk kepentingan
yang lain. Jadi fleksibilitas itu yang saya
harapkan,” ungkapnya.

Pada saat kita melakukan
analisis makro sebenarnya,
salah satu tujuannya adalah
supaya bisa memetakan
lebih valid dan objektif
perusahaan-perusahaan
yang mendapatkan fasilitas.
Ini akan sangat terbantu
apabila para pemeriksa
Bea Cukai memberikan
masukan, sehingga aspekaspek yang menyangkut
ketaatan dan tingkat
kerawanan bisa saya potret
Kedua, ia berharap agar kegiatan joint analyzing dengan Kanwil Pajak
bisa terselenggara lagi, tetapi dengan
organisasi yang lebih baik. “Dengan
kehadiran para fungsional ini, saya
yakin dan saya berharap betul kerja
sama dengan pajak akan berjalan lebih
baik lagi, apalagi hal ini menjadi perhatian Ibu Menteri dan Pak Wamen,”
katanya.
Ketiga, lanjut Purwantoro, adalah
masalah komunikasi. Meskipun penetapan objek audit atau penetapan
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companies. This process will be easier if group of functional
officers can give opinion about companies’ compliance and
level of risk. That’s for facility issue. Perhaps, I will empower them to do supervision during analyzing and evaluation
process, so that whether a certain bonded zone needs extra
supervision can be drawn to conclusion. However, the current situation is group of functional officers are only focus
on audit process,” Purwantoro adds.
Purwantoro also stated that last year Regional Customs
Office and Regional Taxes Office of West Java conducted
joint analysis, which, according to him, needs to be well-organized in order to perform better. Now that the group of
auditors have been deployed, it is expected to be helpful to
continue the cooperation between DGCE and Directorate
General of Taxes (DGT) as in previous year. “In the future,
we will select the companies to be audited, as in West Java
region itself, there are considerations about the urgency of
a company to be audited. I hope with the assignation of
auditor can create better synergy between DGCE and DGT,
also can make analyzing process faster.
“Based on former experience, the assignation of group of
functional officers should have been very helpful, however
I still cannot find a way to empower them to work on other
fields, because they already have Audit list to execute. I hope
after the first semester period the outcome of their works
can be adjusted to need and priority in West Java region.
Fortunately, in West Java region, the auditor only works in
West Java coverage, so it is relatively easy to manage than
2-3 coverage area of audit,” Purwantoro says.
Purwantoro also conveys his hopes and inputs on the implementation of audit zoning. Firstly, it is expected that group of
functional officers can be empowered not only do they work
on field of audit, but also on field of supervision, and facility. In addition, when it comes to evaluating process, they
can use their expertise
in auditing. However, in
order to empower them
to work on other fields,
it should be determined
whether the auditor’s
workloads are distributed
QQ Yudhi. Ultra Jaya has been
regularly audited, so it’s
not something new. The
implementation of audit
zoning policy will make
a better communication.
Meanwhile, in terms of
the audit procedure there
is no change due to the
implementation of audit
zoning.

QQ Muhammad Purwantoro. Group of functional officers should not
just work for Audit process, but they can be empowered to work in
other field of works related to customs and excise.

evenly. It is very unfortunate, if suppose that there are 27
functional officers just to supervise 15 auditees. On the other
hand, while their workload is high, they are also forced to
get involved in the field of customs and excise supervision.
“They will be overwhelmed if there is no workforce addition.
We will discuss it at the second semester of this year, and I
hope there is no need to add new functional officer in West
Java. Later, I will have a plan to empower 1 or 2 functional
officers to work on other fields. So, I hope they can adjust
their workload,” Purwantoro says.
Secondly, “I hope joint analyzing program with Regional
Taxes Office of West Java can be reenacted, but it should be
well-organized. With the assignation of the group of customs
officers in West Java I believe that cooperation with DGT
will perform well, furthermore, it has become concern of
Minister of Finance and Vice Minister of Finance.”
Thirdly, despite the fact that the establishment of audit object or auditee is still under Directorate of Audit’s
Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai
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perusahaan-perusahaan yang akan
diaudit masih kewenangan Direktorat
Audit, tetapi dirinya berharap para pemeriksa yang ditempatkan di Jabar ini
bisa lebih mudah lagi terkait dengan
daftar perusahaan yang akan diaudit
dengan pertimbangan-pertimbangan
yang menjadi perhatian Jawa Barat ini.
“Mudah-mudahan komunikasi dalam
penetapan objek audit bisa lebih baik
lagi, karena penetapan objek audit
maupun jumlah perusahaan yang akan
diaudit harus sesuai dengan beban
kerja dan ketersediaan SDM di Jabar.”
Keempat, dikarenakan situasi di lapangan sangat dinamis, kadang terjadi di luar rencana, tetapi tetap harus
menempatkan para pemeriksa Bea
Cukai ini, dikarenakan kehadiran mereka tentunya sangat membantu, paling tidak berdiskusi dan memaparkan
beberapa hal yang memang perlu dilakukan evaluasi. “Kita perlu dukungan
dari mereka, karena kompetensinya
tadi, jadi memang situasi dan perkembangannya sangat dinamis. Pada saat
kita memerlukan auditor untuk membackup dan menyampaikan pandangannya akan lebih mudah, sehingga
saya berkesimpulan dengan kehadiran
para auditor akan lebih baik lagi,” ujar
Purwantoro.

Persamaan Persepsi
Bisa Lebih Baik Lagi

Salah satu auditee di wilayah Kanwil
Bea Cukai Jawa Barat adalah PT Ultra
Jaya Milk Industri TBK. Melalui Kepala
Departemen Accounting-nya, Yudhi,
menyampaikan pendapatnya terkait
diterapkannya zoning audit. PT Ultra
Jaya yang berlokasi di Padalarang
hanya berjarak satu jam perjalanan
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“Jadi dampak efisiensi termasuk biaya
juga kami rasakan. Contohnya saja kalau harus janjian pada jam-jam tertentu, harus spare waktu, kadang tidak tepat waktu ketemunya, tetapi sekarang
jarak lebih dekat sudah pasti waktunya
bisa lebih tepat.”

QQ Yudhi, Ultra Jaya sudah kerap diperiksa
dalam rangka audit, ini sudah tidak
asing lagi. Dengan adanya zoning lebih
memudahkan dalam berkomunikasi.
Sedangkan dari segi prosedur pemeriksaan
tidak ada perubahan

dari Kanwil Bea Cukai Jabar sehingga
terkait pelaksanaan audit, pihaknya
memperoleh keuntungan dari segi efisiensi waktu dan biaya dibandingkan
sebelumnya harus ke Kantor Pusat Bea
Cukai di Jakarta yang paling tidak memerlukan waktu dua hari hanya untuk
mengantarkan dokumen fisik dalam
rangka pemeriksaan audit, belum lagi
jika terkendala macet.
Menurut Yudhi, Ultra Jaya sudah kerap
diperiksa dalam rangka audit, baginya
ini sudah tidak asing lagi. Dengan adanya zoning lebih memudahkan pihaknya dalam berkomunikasi. Sedangkan
dari segi prosedur pemeriksaan tidak
ada perubahan, hampir bisa dibilang
sama, apalagi pihaknya sering diperiksa auditor jadi tidak ada perbedaan.

Baginya, adanya sebuah temuan dari
para auditor setelah melakukan audit
di perusahaannya yang bergerak di
industri minuman susu UHT ini, dianggapnya sebagai hal yang positif, artinya
akan menuju ke arah yang lebih baik,
baik dalam hal menaati peraturan, maupun dalam menyajikan data, dan itu
akan menjadi masukan yang baik bagi
pihaknya dari auditor. Sehingga fungsi pembinaan yang dilakukan auditor
akan mengantarkan perusahaannya
menuju ke arah yang lebih baik.
Menurut Yudhi, para auditor Bea
Cukai cukup terbuka, sehingga bisa
saling menghargai dan menghormati.
“Auditor tidak kami anggap sebagai
musuh, tetapi sebagai rekan untuk
membina, kalaupun ada temuan itu
akan kita telaah, kenapa ada temuan
itu? Jadi sama-sama saling me-review
dan membina, supaya lebih taat auditee-nya,” ujarnya.
Dengan adanya zoning, Yudhi berharap akan lebih mempermudah pihaknya untuk bisa lebih menaati peraturan, karena adanya pembinaan secara
continue. Kemudian bisa membangun
persamaan persepsi yang konsisten.
“Karena inkonsistensi tidak baik, sebab kita peraturannya sama jadi tidak
meraba-raba lagi, kalau salah ya salah,
sebaliknya kalau kami memang betul
ya diterima. Di samping itu juga efektivitas dan efisiensi waktu bisa ditingkatkan lagi dengan adanya zoning,”
pungkas Yudhi. (Ariessuryantini)
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authorization, Purwantoro wants the group of functional
officers, which have been deployed to West Java region, to
get flexibility in determining audit object or auditee by considering what becomes concern in West Java. “I hope the
communication between Directorate of Audit and vertical
units in determining audit object or auditee can be more
effective, because it has to be customized to the availability
of workload and workforce in West Java.”

One of the purpose of conducting
micro analyzing is actually to
obtain more valid and objective
data of customs facility recipient
companies. This process will be
easier if group of functional officers
can give opinion about companies’
compliance and level of risk
Fourthly, due to very dynamic situation, the assignment in
supervision field for group of functional officers may not
always be implemented, however it has to be enforced because their expertise is really helpful for, at least, discussing
and presenting the fact to the matter that has to be evaluated. “In conducting supervision, we need their expertise to
discuss what matter should be evaluated, so that I conclude
that their assignation will make the supervision function better,” Purwantoro says.

The Improvement of Perception Equality

One of the auditee in West Java region is PT Ultra Jaya Milk
Industri TBK, through the Head of Accounting Department,
Yudhi, gives his opinion about Audit Zoning. PT. Ultra Jaya,
which is located in Padalarang, only needs an hour to
reach Region Customs Office of West Java, which is more

efficient in terms of time, distance, and compared to go to
the Headquarter of DGCE in Jakarta, which needs a day for
a round trip, not to mention the unpredictable traffic, and
distance, just to deliver the documents needed for Audit
examination.
According to Yudhi, which said PT Ultra Jaya is accustomed
to being audited, explained that Audit Zoning will make the
communication between PT Ultra Jaya and DGCE easier,
meanwhile there is nothing changed in terms of examination procedure.
“The most noticeable impact from this policy is time and
expense efficiency. For example, if there is a meeting in rush
hour, we have to spare a few hours for the trip, in that case,
it is quite often to be late for the meeting, but now with
Audit Zoning, the distance to go is closer, so we can make
sure to be on time for the meeting.”
Yudhi said, if there is audit finding in his company during
audit process is considered as a positive thing for improving
compliance towards policy and presenting data for Audit
purpose. It is hoped that the auditor can perform supervision function to improve his company compliance.
According to Yudhi, the auditor is open minded and friendly,
so that we have respect for each other. “They are not considered as enemy, but more like a partner to supervise us to
comply towards policy, if there is audit finding we will review
our system. Therefore, both auditor and the company will
make a review, and the auditor can guide the auditee to
improve their compliance.”
With the implementation of audit zoning, Yudhi expects
there will be continuous supervision from the auditor that
will make it easier to comply to the policy. Other than that,
he also expects to create the same and consistent concept
of auditing. “Audit zoning helps us to create the same perception about what is right and what is wrong, which would
be more efficient in conducting audit process, besides, Audit
Zoning will also help to improve effectiveness and efficiency
of audit process,” Yudhi explains.
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Membangun Sistem
Pengawasan Bea Cukai Melalui Penelitian Ulang dan Audit Kepabeanan dan Cukai
Untuk meningkatkan peran unit vertikal Bea Cukai di bidang audit,
terutama terkait optimalisasi fungsi penelitian ulang dan fungsi audit
kepabeanan dan cukai pada unit vertikal Bea Cukai, maka Direktorat
Audit Kepabeanan dan Cukai (KC) menerapkan model zoning,
khususnya untuk fungsi Audit Kepabeanan dan Cukai.

O

ptimalisasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan peran yang lebih kepada
unit vertikal dalam melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai,
sehingga diharapkan unit vertikal tersebut dapat berperan aktif dalam mendukung
kinerja Bea Cukai. Atau dengan kata lain, penguatan fungsi kantor wilayah (Kanwil)
dalam rangka mendukung fungsi pengawasan dan pelayanan Bea Cukai melalui
penelitian ulang dan audit kepabeanan dan cukai.
Sedangkan tujuan yang diharapkan dari program optimalisasi fungsi penelitian ulang dan
fungsi audit kepabeanan dan cukai di unit vertikal Bea Cukai adalah:

1. Terlaksananya pelayanan dan pengawasan melalui kegiatan penelitian ulang dan
audit kepabeanan dan cukai yang lebih terkoordinasi dan bersinergi antara Kanwil,
Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan Kantor Pusat Bea Cukai.
2. Optimalnya penerimaan kepabeanan dan cukai, serta efektifnya penagihan yang terukur, terencana, dan dapat diantisipasinya kelemahan untuk menghindarkan timbulnya keberatan dan banding.
3. Terbangunnya sistem pengawasan Bea Cukai melalui penelitian ulang dan audit kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kepatuhan auditee terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.
Lantas, bagaimana proses zoning itu berjalan? WBC melakukan wawancara dengan para
Kasubdit di Direktorat Audit KC terkait pelaksanaan zoning audit, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing subdit. Berikut penjabarannya.

Penguatan Kinerja Audit dan Fungsi Pengawasan di Wilayah

Zoning adalah salah satu kebijakan Bea Cukai yang ditujukan tidak hanya untuk penguatan kinerja audit, namun juga untuk penguatan fungsi pengawasan di tingkat wilayah,
khususnya wilayah zoning, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Bea Cukai. Hal
ini disampaikan oleh Kasubdit Perencanaan Audit, Mohammad Saifuddin.
Salah satu latar belakang kebijakan zoning ini adalah adanya kebutuhan Kanwil-Kanwil
tertentu, terkait fungsi audit, termasuk sumber daya manusia (SDM) audit dalam mendukung optimalisasi kinerja Kanwil, khususnya penerimaan. Koordinasi antara Direktorat
Audit KC dengan Kanwil zoning, tentunya harus ditingkatkan intensitasnya, khususnya
terkait penentuan objek audit, pelaksanaan audit, serta evaluasi/feedback-nya, dan yang
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pengkajian terhadap tugas dan fungsi
Direktorat Audit KC yang membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan,
sehingga total persiapan kebijakan zoning ini adalah empat bulan,” ungkap
Saifuddin, saat ditanya mengenai waktu yang dibutuhkan untuk membahas
zoning audit hingga siap diterapkan di
wilayah-wilayah yang telah ditetapkan
sebagai wilayah zoning.

QQ Mohammad Saifuddin. Pada dasarnya,
tingkatan tantangan pada masingmasing Kanwil adalah sama hanya yang
membedakan adalah banyaknya jumlah
dan jenis auditee.

tidak kalah penting adalah koordinasi
untuk mengembangkan sistem audit,
maupun pengembangan kompetensi
SDM-nya.
Dengan adanya sistem ini, menurut
Saiffudin, struktur organisasi, baik
Kanwil zoning maupun struktur organisasi Direktorat Audit KC, tidak secara
langsung berpengaruh atas kebijakan
zoning ini, hal tersebut dikarenakan
audit kepabeanan dan cukai adalah
unit yang pada dasarnya menerapkan
model fungsional.
Berdasarkan PMK 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan dan PMK188/PMK.01/2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal Bea
Cukai, fungsi audit sudah melekat pada
Direktorat Audit KC dan Kanwil/KPU,
sehingga tidak ada perubahan struktur
organisasinya.
Saifuddin menyatakan, beberapa hal
penting yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat persiapan kebijakan
zoning audit adalah:

QQ Mudji Rahardjo, Kebijakan zoning
tidak semata-mata untuk menggenjot
penerimaan negara, tujuan yang lebih
luas lagi adalah untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
audit.

a.

b.

c.
d.

e.

Kajian tentang evaluasi efektivitas kinerja Direktorat Audit KC
yang eksisting menerapkan sistem sentralisasi.
Model/sistem yang paling tepat
yang dapat diterapkan di Bea
Cukai terkait fungsi audit (pilihan alternatif sentralisasi, desentralisasi, atau zoning).
Kebutuhan
Kanwil
terhadap fungsi audit dan tingkat
efektivitasnya.
Menentukan
kantor-kantor
yang ditetapkan sebagai Kanwil
zoning dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan
efektivitas.
Landasan hukum, kewenangan, penyesuaian proses bisnis,
peng
aturan SDM, kesiapan
pelaksanaan zoning dan sarana
prasarana, serta koordinasi, dan
monitoring-nya.

“Sesuai dengan Surat Tugas Dirjen
Nomor: 289/BC.09/2016 dibentuk
tim pengkajian revitalisasi tugas
dan fungsi Direktorat Audit KC yang
efektif bekerja selama satu bulan.
Namun sebelumnya, telah dilakukan

Lebih lanjut menurut Saiffudin, telah dipilih enam Kanwil sebagai unit
pelaksana zoning audit yaitu Kanwil
Bea Cukai Sumatera Utara, Kanwil
Bea Cukai Banten, Kanwil Bea Cukai
Jakarta, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat,
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, Kanwil
Bea Cukai Jatim I.
Pemilihan enam Kanwil tersebut dengan mempertimbangkan tiga hal
pokok, yaitu pertama tingkat kompleksitas pekerjaan yang meliputi
kuantitas pekerjaan kepabeanan dan
cukai, history penerimaan berdasarkan
tagihan audit, serta jumlah entitas auditee di suatu wilayah. Kedua, ketersediaan SDM audit. Ketiga, mempertimbangkan akses transportasi untuk
mendukung efektitas dan efisiensi.
“Pada dasarnya, tingkatan tantangan
pada masing-masing Kanwil adalah
sama, yang membedakan hanyalah
banyaknya jumlah dan jenis auditee, misalkan banyaknya perusahaan
Kawasan Berikat yang tingkat kompleksitas transaksi dan dokumentasinya lebih sulit dibandingkan jenis
auditee lainnya. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan menempatkan SDM
yang sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan di tiap-tiap wilayah zoning,
serta juga mempertimbangkan jumlah
SDM yang ditempatkan,” tuturnya.
Berbicara mengenai pendistribusian
SDM-nya, Saifuddin menyatakan bahwa pendistribusian SDM merupakan
kewenangan dari Sekretariat Bea Cukai
melalui sistem mutasi biasa, dimana
Direktorat Audit KC berkoordinasi dan
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memberikan masukan terkait jumlah
dan kompetensi, baik soft maupun
hard ke Sekertariat Bea Cukai dengan
pertimbangan kebutuhan masingmasing wilayah zoning. Distribusi yang
diusulkan untuk masing-masing Kanwil
zoning sebanyak 1 PMA, 2 PTA, 6 ketua tim, dan 12 anggota kecuali Kanwil
Jakarta yakni 2 PMA, 4 PTA, 12 ketua
tim, dan 24 anggota.
Sedangkan, dari segi aturan kebijakan
zoning audit ditetapkan dengan Kep
Dirjen Nomor: 355/BC/2017 tentang
Piloting Pelaksanaan Fungsi Audit.
Pada dasarnya, hal-hal yang diatur dalam Kep Dirjen tersebut adalah sebagai
berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Penetapan enam Kantor Wilayah
zoning
Pelimpahan kewenangan kepada
Kepala Kanwil
Dasar hukum pelaksanaan audit
Penempatan pejabat fungsional
pada Kanwil
Kewenangan bimbingan teknis
dan administrasi pada unit di
Kanwil Bea Cukai
Pembiayaan pelaksanaan zoning

Dimana hal-hal yang diatur dalam keputusan di atas bersifat penguatan atas
ketentuan-ketentuan yang sudah ada.
Mengenai proses bisnis dalam pelaksanaan zoning, Saifuddin menekankan
ini tidak ada dampak perubahan proses bisnis audit kepabeanan dan cukai
akibat kebijakan zoning audit, karena
pada dasarnya Kanwil zoning hanya
melaksanakan operasional audit yang
aturan mainnya sudah ada, sehingga
beberapa hal terkait koordinasi antara
Kanwil zoning dan Direktorat Audit KC
perlu ditingkatkan khususnya objek audit, monitoring, dan evaluasinya.

Mempercepat Proses Audit

Secara resmi kebijakan zoning audit
diberlakukan sejak diterbitkannya Kep
Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-355/
BC/2017 tanggal 3 Maret tentang Piloting
Pelaksanaan Fungsi Audit Kepabeanan
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QQ Puguh Wiyatno. Penul merupakan
suatu alat atau extra effort Kantor
Wilayah dan KPU dalam membantu
mencapai target penerimaan yang
dibebankan.

Dan Cukai pada Kantor Wilayah Bea
Cukai, dan sebagai implementasinya,
telah diterbitkan surat tugas audit oleh
masing-masing kantor wilayah.
Memang sesuai tupoksinya, setiap
Kanwil memiliki kewenangan untuk
melakukan audit, namun mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan audit, dilakukan dengan
kebijakan zoning. Dalam hal ini ada
enam Kantor Wilayah.
Menurut Kasubdit Pelaksanaan Audit,
Mudji Rahardjo, kebijakan zoning tidak semata-mata untuk menggenjot
penerimaan negara, tujuan yang lebih
luas lagi adalah untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
audit. Dengan kebijakan zoning, diharapkan antara lain komunikasi antara
tim audit dan auditee menjadi lebih
baik dan lebih mudah sehingga mempercepat proses audit, kualitas audit
menjadi lebih baik, pembinaan kepada auditee dapat dilakukan dengan
lebih baik, dan terjadi penghematan
anggaran kurang lebih 30% daripada
audit tersentralisasi.

QQ Akhadi Jatmiko, Dengan proses
pelaksanaan penjaminan kualitas Direktur
Audit dapat memonitoring semua kegiatan
masing-masing Subdit di Direktorat Audit
Kepabeanan dan Cukai.

Sesuai definisi pada Undang-Undang
Kepabeanan (Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006) dan Undang-Undang Cukai
(Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007), audit kepabeanan dan cukai adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti
dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang
kepabeanan dan atau cukai, dan/atau
sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan
di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
“Dalam hal ini, kita melakukan pemeriksaan terhadap dokumen internal
perusahaan untuk menguji apakah
pemberitahuan pabean yang telah dilakukan oleh perusahaan telah benar,”
ujar Mudji Rahardjo.
Lebih lanjut menurutnya, audit kepabeanan dan cukai bukan merupakan
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dalam hal ini,
kita melakukan
pemeriksaan terhadap
dokumen internal
perusahaan untuk
menguji apakah
pemberitahuan pabean
yang telah dilakukan
oleh perusahaan
telah benar
audit untuk menilai atau memberikan
opini tentang laporan keuangan, melainkan untuk menilai kepatuhan (compliance audit) pengguna jasa terhadap
pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan
atau cukai.
Sebelum diberlakukan secara resmi dengan Kep Piloting Pelaksanaan Fungsi
Audit Kepabeanan dan Cukai pada
Kantor Wilayah Bea Cukai, Direktorat
Audit KC telah mempersiapkan SDM
yang akan ditempatkan, sesuai dengan
tingkatan posisi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit, dan kesiapan
masing-masing Kanwil terkait sarana
dan prasarana serta jaringan LAN.
Setelah itu, dasar hukum penerapan
kebijakan zoning audit. Pembekalan
terhadap Tim Audit juga telah dilaksanakan, hal ini penting karena akan melakukan kegiatan audit secara mandiri
secara administratif mengingat belum
ada staf dan Kepala Seksi Pemeriksaan
yang ditunjuk.
“Pada masing-masing Kanwil yang
ditunjuk menjadi zona pelaksanaan
fungsi audit telah ditempatkan SDM
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
yang ada saat ini, yang menjadi tugas,

fungsi, dan tanggung jawab SDM tersebut secara garis besar adalah melaksanakan audit kepabeanan dan/atau
cukai. Tugas dan fungsi perencanaan
audit dan monitoring serta penjaminan kualitas saat ini masih berada pada
Direktorat Audit KC Kantor Pusat Bea
Cukai,” ungkapnya.

dilaksanakan dengan lebih cepat dan
lebih baik pula. Perusahaan pun dapat
melakukan penghematan, karena proses pengarahan dan pembahasan akhir
tidak dilakukan di Kantor Pusat Bea
Cukai yang memerlukan waktu tenaga
dan biaya yang lebih besar di banding
dilakukan di Kanwil.

Mengenai mekanisme kerja para auditor di Kanwil zoning yang melaksanakan fungsi pelaksanaan audit,
berdasarkan Nomor Penugasan Audit
(NPA) dari Direktur Audit, kantor wilayah menerbitkan Surat Tugas Audit
yang dilaksanakan oleh auditor (tim
audit) sampai dengan diterbitkannya
Laporan Hasil Audit (LHA) dan Surat
Tindak Lanjut, untuk kemudian dilaporkan kembali kepada Direktur Audit.

“Dengan adanya kebijakan zoning audit, rentang kendali akan semakin menyempit, pengawasan, dan pembinaan dapat dilakukan dengan lebih baik,
tingkat kepatuhan auditee semakin

“Sebelum adanya kebijakan zoning
audit, pemantauan dan pengawasan
terhadap auditee dilakukan secara tersentralisasi. Dengan kebijakan zoning,
diharapkan Kanwil dapat secara lebih
intens memantau, mengawasi, dan
membina auditee di wilayahnya, serta
dapat menggali potensi penerimaan
dengan lebih baik lagi,” papar Mudji
Rahardjo.
Dengan kebijakan zoning audit yang
baru saja diterapkan, perbedaan yang
dirasakan saat ini adalah rentang
kendali pengawasan dan pembinaan
terhadap tim audit dan auditee mulai terbagi kepada Kanwil, yang pada
gilirannya nanti akan membawa hasil
yang lebih baik lagi kepada semua pihak. Selain itu, dengan semakin dekat
jarak dengan auditee, fungsi pengawasan serta pembinaan dapat dilakukan dengan lebih baik.
Sedangkan manfaat yang dirasakan
oleh pengusaha dan Bea Cukai dengan adanya kebijakan zoning audit
antara lain adalah dengan jarak yang
semakin dekat, komunikasi menjadi
semakin baik, sehingga proses audit
(yang didalamnya terjadi proses pembimbingan kepada pengusaha) dapat

Pada masingmasing Kanwil yang
ditunjuk menjadi
zona pelaksanaan
fungsi audit telah
ditempatkan SDM
sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi
yang ada saat ini, yang
menjadi tugas, fungsi,
dan tanggung jawab
SDM tersebut secara
garis besar adalah
melaksanakan audit
kepabeanan dan/
atau cukai. Tugas dan
fungsi perencanaan
audit dan monitoring
serta penjaminan
kualitas saat ini
masih berada pada
Direktorat Audit KC
Kantor Pusat Bea Cukai
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akhir semester dua atau tahun yang
akan datang.

Sebelum adanya
kebijakan zoning audit,
pemantauan dan
pengawasan terhadap
auditee dilakukan
secara tersentralisasi.
Dengan kebijakan
zoning, diharapkan
Kanwil dapat secara
lebih intens memantau,
mengawasi, dan
membina auditee
di wilayahnya, serta
dapat menggali
potensi penerimaan
dengan lebih baik lagi
baik, pada gilirannya akan berdampak
pada penerimaan yang semakin tinggi,” ungkapnya.
Menurut Mudji, indikator keberhasilan
kebijakan zoning audit, antara lain adalah proses penyelesaian audit menjadi
lebih cepat, kualitas hasil audit semakin baik, tingkat kepatuhan auditee
semakin baik, dan dapat dilakukan
penghematan anggaran.
Mengenai pelaksanaan evaluasi, me
nurutnya hal itu bisa dilakukan setiap saat, berdasarkan informasi yang
mengalir, dilakukan pemantauan pelaksanaan zoning audit untuk menemukan solusi atas permasalahan yang
timbul. Evaluasi secara keseluruhan
dimungkinkan untuk dilakukan pada
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Kewenangan Audit Terkait
Penelitian Ulang

Dalam PMK-234/PMK.01/2015,
Direktorat Audit mempunyai kewenangan untuk menyiapkan rumusan
kebijakan dan pelaksanaan penelitian
ulang, dimana termasuk didalamnya
kewenangan untuk melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria. Kantor Wilayah Bea Cukai
dan KPU Bea Cukai juga mempunyai
kewenangan terkait penelitian ulang
sebagaimana diatur dalam PMK-188/
PMK.01/2016, namun hanya untuk
melaksanakan penelitian ulang.
Menilik aturan di atas, menurut
Kasubdit Pelaksanaan Audit II, Puguh
Wiyatno, kewenangan Direktorat
Audit cukup luas. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi, serta penjaminan kualitas.
Menurutnya, ada dua Subdit yang berperan penting pada pembinaan penelitian ulang, yaitu Subdit Perencanaan dan
Subdit Pelaksanaan Audit yang saat ini
dikhususkan pada Subdit Pelaksanaan
Audit II. Subdit Perencanaan berperan
merumuskan dan merencanakan objek-objek apa saja yang dijadikan target penelitian ulang, sedangkan Subdit
Pelaksanaan Audit II berperan melakukan pelaksanaan penelitian ulang, pemantauan, dan pelaporan akan tindak
lanjut dari perencanaan yang dilakukan oleh Subdit Perencanaan di Kantor
Pusat, Kanwil, dan KPU.
Penelitian ulang dilakukan dengan beberapa maksud dan tujuan, antara lain:
• Mengoptimalkan
penerimaan
negara dengan merevitalisasi
peran penelitian ulang dari kegiatan yang bersifat pasif menjadi
aktif, dan mengakomodir peran
penelitian ulang terhadap pemberitahuan pabean ekspor.

• Penguatan pengawasan setelah/
post clearance melalui sinergi
pelaksanaan penelitian ulang
dan audit antara Kantor Pusat
dengan Kanwil/KPU.
• Menyelaraskan kegiatan pengawasan post clearance melalui
penguatan proses bisnis mulai
dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga monitoring dan evaluasi
serta feedback.
Lebih lanjut menurut Puguh, kegiatan
penelitian ulang dilakukan terhadap
suatu objek pada saat suatu transaksi diindikasikan terdapat kekurangan
pembayaran pungutan negara yang
dapat berasal dari usulan dari Kantor
Pelayanan, bidang pada Kantor
Wilayah, Unit Eselon II di lingkungan
Kantor Pusat, sumber informasi lainnya, atau berdasarkan hasil analisis
terhadap suatu transaksi.
Dalam perencanaan penelitian ulang,
dilakukan tahap penentuan objek
penelitian ulang, menganalisis objek
penelitian ulang, menetapkan objek
yang benar-benar layak diteliti ulang.
Penentuan objek penelitian ulang
tersebut dapat berdasarkan manajemen resiko dan usulan dari Direktur,
Kantor Wilayah, dan KPU. Objek-objek
penelitian ulang tersebut dianalisis
berdasarkan database Bea Cukai dan
jika dianggap perlu dapat meminta
data kepada unit kerja di lingkungan
Bea Cukai maupun unit lain di luar
Bea Cukai. Penelitian ulang dilakukan
melalui:
• Hasil analisis data dan informasi
berdasarkan manajemen risiko;
dan/atau
• Usulan berdasarkan bukti nyata
dan terukur
Adapun objek-objek yang bisa dilakukan penelitian ulang, yaitu dokumen
pemberitahuan pabean impor dan
dokumen pemberitahuan pabean
ekspor berdasarkan analisis, baik oleh
Direktorat Audit atau Kanwil dan KPU
yang berpotensi terdapat kekurangan

LAPORAN
UTAMA
OBYEK
TOLAK

ANALISIS (RHA)
LAYAK?

pembayaran pungutan negara untuk
dilakukan penelitian ulang.
Tahapan pelaksanaan penelitian ulang,
meliputi yaitu perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut dan evaluasi penelitian ulang. Pada tahap perencanaan,
dilakukan penentuan objek penelitian
ulang berdasarkan manajemen resiko
dan usulan dari Direktur, Kepala Kanwil
atau Kepala KPU. Objek tersebut selanjutnya dilakukan analisis, yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Hasil
Analisis (RHA) yang menyajikan apakah
objek tersebut layak dilakukan penelitian ulang atau tidak. Tentu saja jika
dianggap tidak layak akan dilakukan
penolakan.
Objek yang layak dilakukan penelitian
ulang diterbitkan Nomor Penugasan
Penelitian Ulang (NPP) yang dijadikan
dasar untuk menerbitkan Surat Tugas
Pelaksanaan Penelitian Ulang.
Pada tahap pelaksanaan penelitian
ulang dilakukan oleh pejabat pemeriksa atau pejabat fungsional pada unit
atau kantor yang ditunjuk melakukan
penelitian ulang. Pemeriksa menuangkan pekerjaan mereka ke dalam
Kertas Kerja Penelitian Ulang (KKPU)
dan membuat Nota Hasil Penelitian
Ulang (NHPU). Pada tahap tindak lanjut, berdasarkan NHPU, apabila ditemukan kekurangan/kelebihan bayar,
maka unit atau kantor yang ditunjuk
melakukan penelitian ulang menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif
dan Nilai Pabean (SPKTNP) atau Surat
Penetapan Kekurangan Pembayaran
Bea Masuk (SPKPBM).

NPP

ST Penul

Pada tahap evaluasi, unit atau kantor
yang ditunjuk melakukan penelitian ulang melakukan proses evaluasi
terhadap proses perencanaan dan
pelaksanaan penelitian ulang dengan
membandingkan antara proses analisis
perencanaan penul, penetapan objek
penul, dan hasil penul tersebut.
Hasil penelitian ulang dapat berupa
ditemukan atau tidak ditemukan kekurangan/kelebihan bayar. Dalam hal
terdapat kekurangan pembayaran,
Direktur, Kepala Kanwil, atau Kepala
KPU dapat menerbitkan SPKTNP atau
SPKPBK. Secara periodik pelaksanaan
penelitian ulang ini dilaporkan kepada
Direktur Audit baik ditemukan kekurangan/ kelebihan bayar atau tidak.
“Pejabat pemeriksa penelitian ulang
pada Direktorat Audit KC bertanggung
jawab kepada Direktur Audit, pada
Kantor Wilayah bertanggung jawab
kepada kepala Kanwil, dan pada KPU
bertanggung jawab pada kepala KPU,”
ujar Puguh mengenai tanggung jawab
pemeriksa penelitian ulang.
Mengenai mekanisme koordinasi antara Kantor Pusat dan Kanwil/KPU
dalam pelaksanaan penelitian ulang,
Puguh menjelaskan, koordinasi antara Kantor Pusat dan Kanwil/KPU pada
saat Kantor Wilayah dan KPU melakukan analisis dan menerbitkan resume
hasil audit (RHA). RHA tersebut akan
dikirimkan kepada Direktorat Audit
KC untuk diterbitkan NPP yang nanti
dijadikan dasar untuk menerbitkan
Surat Tugas. Hasil dari penugasan

Penul

KKPU
KKPU
KKPU

penelitian ulang akan dikirimkan kepada Direktorat Audit KC untuk dikompilasi sebagai database penerimaan dari
penelitian ulang yang bisa dijadikan
acuan kepada Kanwil/KPU dalam melakukan penelitian ulang selanjutnya.
Puguh menjelaskan, penelitian ulang
merupakan suatu alat atau extra effort
Kantor Wilayah dan KPU dalam membantu mencapai target penerimaan
yang dibebankan. Sehingga analisis
objek yang dapat dilakukan harus secara pro aktif oleh Kantor Wilayah Bea
Cukai dan Direktorat Audit KC. Dengan
ditambahkannya kewenangan penelitian ulang pada Direktorat Audit KC,
maka hasil-hasil atau tujuan yang hendak dicapai adalah optimalisasi penerimaan dan peningkatan efisiensi dan
efektivitas pengawasan post clearance
yang saat ini hanya dilakukan dengan
audit. Penelitian ulang dianggap lebih
efisien dibandingkan audit, karena dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan bisa dilakukan secara langsung
oleh Kanwil dan KPU.
Kemampuan Kanwil dan KPU dalam
melakukan analisis objek yang layak untuk dilakukan penelitian ulang
yang saat ini harus terus ditingkatkan. Kegiatan pemeriksaan dokumen
secara reguler setelah 30 hari harus
diaktifkan Kanwil/KPU untuk menghasilkan kegiatan penelitian ulang yang
berhasil guna/efektif. “Harapan kami,
agar kegiatan penelitian ulang dapat
lebih digiatkan secara terkoordinir,
antara kantor pusat, Kanwil, dan KPU.
Penul dapat disinkronisasikan dengan
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LAPORAN
UTAMA

Pejabat pemeriksa penelitian ulang pada Direktorat Audit
KC bertanggung jawab kepada Direktur Audit, pada Kantor
Wilayah bertanggung jawab kepada kepala Kanwil, dan
pada KPU bertanggung jawab pada kepala KPU
pelaksanaan audit, dan peningkatan
penerimaan negara,” pungkasnya.

audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan
penugasan audit, serta monitoring dan
evaluasi hasil audit.

Pemenuhan Standar Kualitas
Melalui Penjaminan Kualitas

Lebih lanjut menurut Akhadi, dengan
proses pelaksanaan penjaminan kualitas tersebut di atas, Direktur Audit
dapat memonitoring semua kegiatan
masing-masing Subdit di Direktorat
Audit Kepabeanan dan Cukai. “Untuk
kedepannya, akan dilakukan koordinasi antara kantor pusat dan Kanwil zona
secara rutin (minimal satu bulanan)
baik secara formal maupun informal,
korespondensi baik secara langsung
ataupun tidak langsung,” ujarnya.

Pada dasarnya, penjaminan kualitas
audit kepabeanan dan cukai merupakan kegiatan penjaminan kualitas
yang terkait dengan proses bisnis kegiatan audit kepabeanan dan audit
cukai. Kegiatan ini diharapkan dapat
memberikan keyakinan yang cukup
tentang pemenuhan standar yang
ditetapkan dalam proses bisnis kegiatan audit kepabeanan dan audit
cukai, sekaligus menindaklanjuti diterbitkannya PMK 234/PMK.01/2015
pasal 876 huruf d tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
yang mengatur penambahan tugas
“Penjaminan Kualitas” pada unit
Direktorat Audit KC, khususnya pada
Subdirektorat Monitoring, Evaluasi,
dan Penjaminan Kualitas Audit, dan
PMK 258/PMK.04/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011
tentang Audit Kepabeanan dan Audit
Cukai, pada Pasal 33A dan 34 Angka 7,
yang menjadi dasar pelaksanaan penjaminan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hasil
audit kepabeanan dan audit cukai.
Menurut Kasubdit Monitoring,
Evaluasi, dan Penjaminan Kualitas
Audit, Akhadi Jatmiko, kegiatan penjaminan kualitas audit kepabeanan
dan audit cukai bertujuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah
ditentukan sebagai standar capaian
pada masing-masing tahapan proses
bisnis kegiatan audit kepabeanan dan
audit cukai, yaitu tahap perencanaan
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Mengenai kewenangan untuk pelaksanaan penjaminan kualitas atas kegiatan audit kepabeanan dan cukai,
terutama di Kanwil Zona, menurut
Akhadi Jatmiko, sesuai Rancangan
Perdirjen (RPDJ) Penjaminan Kualitas
Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Evaluasi hasil audit kepabeanan dan
audit cukai, pelaksanaan penjaminan
kualitas di Kanwil zona dapat dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk namun berdasarkan kondisi
SDM dan proses piloting pelaksanaan
audit di Kanwil zona untuk sementara
evaluasi penjaminan kualitas atas kegiatan audit masih terpusat di Direktorat
Audit Kepabeanan dan Cukai.
“Sedangkan di Kantor pusat, evaluasi atas penjaminan kualitas pada
Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai, Subdit Monitoring, Evaluasi, dan
Penjaminan Kualitas Audit yang menjalankan fungsi ini,” ungkapnya.
Mengenai tahapan dalam proses
penjaminan kualitas pelaksanaan
audit kepabeanan dan cukai di pusat dan di Kanwil zona, dijelaskan

pelaksanaan proses penjaminan kualitas audit kepabeanan dan audit cukai dilaksanakan oleh masing-masing
Subdit di Direktorat Audit Kepabeanan
dan Cukai, dimana masing-masing
Subdit tersebut membuat Laporan
Penjaminan Kualitas atas kegiatan
yang telah dilakukan. Laporan kegiatan tersebut disajikan dalam bentuk
dan format sesuai dengan peraturan
yaitu Laporan Penjaminan Kualitas
(LPK), dan atas LPK yang telah disusun
kemudian diserahkan ke Subdirektorat
Monitoring, Evaluasi, dan Penjaminan
Kualitas Audit yang selanjutnya akan
dievaluasi dan dituangkan dalam
bentuk dan format Laporan Hasil
Evaluasi Penjaminan Kualitas (LHEPK)
sesuai dengan peraturan RPDJ tentang Penjaminan Kualitas Audit
Kepabeanan dan Cukai. Hasil LHEPK
tersebut diserahkan kepada Direktur
Audit Kepabeanan dan Cukai dan ditembuskan kepada masing-masing
subdit pembuat LPK sebagai feedback.
Mengenai harapan adanya bidang
baru di Direktorat Audit, tentang
penjaminan kualitas audit, menurut
Akhadi Jatmiko, hasil yang diharapkan
dengan kegiatan penjaminan kualitas
audit adalah memberikan keyakinan yang cukup tentang pemenuhan
standar yang ditetapkan dalam proses
bisnis kegiatan audit kepabeanan dan
audit cukai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi
audit berdasarkan aspek kinerja, manajemen risiko, SDM dan konsistensi
kebijakan, selain itu juga mengoptimalisasi peran post clearance audit
sebagai salah satu pilar pengawasan
kepabeanan yang modern.
(Ariessuryantini)

WAWANCARA

MUHAMMAD SIGIT:

“Fungsi penelitian ulang
dan audit menjadi
garda terakhir…”

K

ebijakan zona pelaksanaan fungsi audit
yang saat ini tengah piloting, disusun dalam salah satu program baru yang diinisiasi oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai pada inisiatif strategis nomor 19
Program Penguatan Reformasi, yaitu revitalisasi
peran unit pusat dan unit vertikal dalam pelaksanaan audit guna efisiensi dan efektivitas post
control, yang juga masuk menjadi salah satu quick
win Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai,
yaitu pembentukan zona pelaksanaan fungsi audit
pada enam kantor wilayah. Untuk mewujudkan
program tersebut, tentunya banyak hal-hal yang
disiapkan dan dilaksanakan. Terkait dengan hal
itu, WBC melakukan wawancara dengan penggagas pelaksanaan zoning audit, Muhammad Sigit,
yang juga merupakan mantan Direktur Audit
Kepabeanan dan Cukai dan saat ini bertugas sebagai Deputi Bidang Pencegahan Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan di Kantor Pusat
PPATK pada pertengahan Juni 2017 lalu. Berikut
wawancaranya.

Apa yang melatarbelakangi pemikiran Bapak terkait
perlu dilakukannya pelaksanaan fungsi audit pada
enam Kanwil Bea Cukai melalui kebijakan zona (zoning) di Direktorat Audit?
Menurut pendapat saya, organisasi itu sifatnya dinamis, otomatis
ekspektasi dan lingkungannya juga berubah, kebutuhan customernya pun juga berbeda-beda. Sebelumnya, Bea Cukai sudah pernah
melakukan inovasi, dari yang menyebar kegiatan auditnya, menjadi
terpusat. Ini menjadi pelajaran baik, karena dulunya dipusatkan dengan pertimbangan karena dulu banyak perusahaan, importir yang
jadi obyek audit posisinya berada di Jakarta. Begitu juga dengan
jumlah fungsional pemeriksa bea cukai yang sangat banyak, yang
sesuai aturan pertanggungjawaban mereka langsung ke Direktur,
sehingga rasanya unmanageable, karena banyaknya tenaga fungsional sehingga dikhawatirkan nantinya moral hazard. Begitu juga
kebutuhan di masing-masing wilayah cukup unik, ada kebutuhan
yang sifatnya segera, ada yang bersifat lokal. Misalnya ada kawasan berikat ditutup, ada keberatan yang memerlukan pendalaman.
Adapula kebutuhan lain di wilayah, misalnya penelitian ulang yang
memerlukan pendalaman. Atas pertimbangan-pertimbangan ini,
maka dibuatlah kajian yang akhirnya diputuskan untuk zoning.
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WAWANCARA

Melalui optimalisasi
Pengawasan
pada Post Control
diharapkan proses
bisnis pelayanan dan
pengawasan pada
kantor vertikal lebih
efektif dan efisien.

Bagaimana proses kajian tersebut?
Kajian dilakukan oleh tim terkait mengenai positioning fungsi audit. Dari
interaksi yang kami lakukan, sepertinya pemahaman mengenai fungsi
audit harus diluruskan. Bahwa audit
tidak dapat dipisahkan dengan fungsi
yang lain. Bisa dikatakan, audit adalah
pekerjaan konfirmasi mengenai kualitas yang diharapkan, apakah sudah
baik proses bisnisnya. Audit tidak bisa
dipisahkan dengan kegiatan yang lain,
menjadi satu kesatuan. Dalam konteks
seperti ini, kita harus track off, dan
berpikir jika kita membuat prosedur
yang sangat ketat sekali, maka akan
mengganggu pelayanan, kecepatan,
dan sebagainya. Oleh karena itu, ada
kelonggaran-kelonggaran yang harus di-backup dengan audit, maka itu
juga kita lengkapi dengan risk management. Apabila sudah baik, auditnya
kita kurangi, yang masih belum baik,
masih sering dilakukan audit. Seiring
dengan zoning, kita juga luncurkan
risk manajemen yang menggunakan
matrik dan dikombinasi. Jadi potensi
ekonomi, penerimaan negera, ekonomi perdagangan, dan tenaga kerja
dihubungkan dengan tingkat kepatuhan dan potensi kepatuhan, sehingga
bisa fokus mana saja yang diaudit.
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Jadi, kembali lagi saya katakan, fungsi
audit tidak bisa berdiri sendiri, tidak
bisa kita meluncurkan suatu kebijakan,
tidak bisa kemudian kita berpikir bahwa di sana harus ditempatkan audit.
Pemahaman ini jika bisa diserap sama
dengan pimpinan di Kanwil, Kantor
Pelayanan Umum dan Pusat akan menjadi harmoni yang baik. Namanya juga
dalam suatu manajemen, ada sesuatu
yang baru harus dicoba dulu beberapa
waktu dan dievaluasi, tidak bisa langsung mengklaim bahwa ini paling baik.
Jadi semangat semuanya harus sama.

Apa tujuan diterapkannya
kebijakan zona pelaksanaan
fungsi audit?
Dengan kami menerapkan kebijakan ini, kondisi yang diharapkan dari
implementasi pelaksanaan fungsi audit pada Kantor Pusat Bea Cukai dan
enam Kanwil yang ditetapkan sebagai
zona pelaksanaan fungsi audit, yaitu, pertama, terbentuknya zona audit pada Kantor Pusat Bea Cukai dan
enam Kanwil yang ditetapkan untuk
melaksanakan fungsi audit kepabeanan dan cukai. Kedua, meningkatnya
efektifitas dan efisiensi koordinasi antara Direktorat Audit KC dengan Kanwil
dalam pelaksanaan audit dan penelitian ulang, dalam rangka optimalisasi

peran Kanwil. Ketiga, meningkatnya
kepatuhan pengguna jasa kepabeanan
dan cukai dan optimalnya penerimaan
negara.

Dalam pengkajian itu, sejauh
mana peran Kanwil yang menjadi wilayah zonasi audit?
Di beberapa rakor sudah didiskusikan,
dan kehadiran para Kepala Kanwil
memang sangat penting, untuk mengetahui seperti apa pandangan dan
ekspektasi mereka yang mungkin perlu diluruskan. Kunjungan teman-teman
ke masing-masing wilayah melihat
kesiapan Kanwil dan fasilitas kerja keenam wilayah zonasi. Termasuk memastikan dukungan komunikasi dan
informasi teknologi yang harus kuat
supaya bisa harmoni dengan aplikasi
SIMAUDI. Ini merupakan hasil kerja
sama yang baik dengan Setditjen untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang
masih kurang.

Tentunya, penerapan suatu
program baru akan menemui
tantangan, lantas antisipasiantisipasi apa saja yang sudah
diprediksi terkait hal itu?
Tentunya beberapa pertanyaan yang
muncul terkait penerapan zoning,

WAWANCARA
Surat Tugas Audit, Surat Perintah
Audit, Surat Penetapan Kembali Tarif
dan/atau Nilai Pabean dan Penetapan
Kembali Perhitungan Bea Keluar atas
Hasil Audit, Surat Pembetulan atas
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/
atau Nilai Pabean dan Penyampaian
Penetapan atas Hasil Audit, Tindak
Lanjut Hasil Audit Kepabeanan serta
Tindak Lanjut Hasil Audit Cukai, sehingga tidak ada lagi hambatan Kebijakan
dan atau Kewenangan.

misalnya terkait dukungan aturannya,
kemudian karena Kanwil yang menjadi
zoning membawahi beberapa kanwil
lainnya, pertanyaan muncul, apakah
kewenangan kanwil itu cukup kuat
untuk menangani penugasan-penugasan di kanwil lain? dan masih banyak
pertanyaan lain yang juga muncul. Jadi
antisipasinya sudah sangat luar biasa
sekali, komunikasi jalan terus, saya
senang dan bangga dengan tim yang
ditugaskan, mereka bekerja keras,
kompetensinya juga bagus. Kami juga
mengundang Kabid Kepabeanan dan
Cukai yang nantinya akan membawahi
audit dan Kabag Tata Usahanya yang
mepersiapkan fasilitas. So far tidak ada
hambatan. Kami perlu dorongan dan
semangat dari semuanya.

Bagaimana dengan pemilihan
wilayah yang masuk dalam
zona audit? Berdasarkan
faktor apa saja suatu wilayah
dipilih menjadi zoning audit?
Memilih enam Kanwil saja sebenarnya pertimbangannya ada dua, pertama, experience masa lalu, catatan
kita masa lalu, sebaran auditee ada di
mana saja. Kedua, tidak bisa dipungkiri audit dilakukan secara on site atau
didatangi, oleh karena itu kemudahan
akses ke wilayah itu juga harus diperhitungkan. Nah akhirnya dapatlah seperti yang diusulkan enam wilayah itu.
Jadi, untuk hal ini telah dilakukan analisis berdasarkan kewilayahan dan letak
geografis, pertumbuhan ekonomi, akses transportasi, serapan tenaga kerja, potensi pertumbuhan wilayah, dan
karakter wilayah. Telah diambil kesimpulan serta diusulkan kepada Direktur
Jenderal melalui Nota Dinas Direktorat
Audit Kepabeanan dan Cukai Nomor
ND-606/BC.09/2016 tentang usulan
Optimalisasi Fungsi Penelitian Ulang
dan Audit Kepabeanan dan Cukai pada
unit Vertikal Bea Cukai, dimana diusulkan Penetapan Zona Pelaksanaan
Fungsi Audit Kepabeanan dan Cukai

dibagi menjadi tujuh yaitu pada
Kantor Pusat Bea Cukai dalam hal ini
Direktorat Audit Kepabeanan dan
Cukai dan enam Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan kebijakan
zoning audit, seberapa besar
kewenangan kantor wilayah
Bea Cukai dalam melaksanakan fungsi audit?
Sesuai PMK Nomor: 188/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal DJBC, salah satu fungsi
dari Kanwil dan KPU adalah melakukan
perencanaan dan pelaksanaan audit,
serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai, serta di tegaskan
dalam Kep Dirjen Nomor KEP-355/
BC2017 tentang Piloting Pelaksanaan
Fungsi Audit Kepabeanan dan Cukai
pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, Diktum KEDUA
: Direktur Jenderal melimpahkan
kewenangan kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang ditunjuk pada Diktum
PERTAMA untuk menandatangani

Salah satu tujuan dilaksanakannya zoning audit adalah
untuk penguatan pelaksanaan
audit dan penelitian ulang,
baik pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai maupun
di Kanwil-kanwil yang ditetapkan untuk melaksanakan
fungsi audit. Apa alasan yang
melatarbelakanginya?
PMK-234 menambahkan fungsi penelitian ulang pada Direktorat Audit
Kepabeanan dan Cukai, tidak saja selaku pelaksana dari fungsi tersebut,
namun juga selaku pembina teknis
dari pelaksanaan penelitian ulang
pada seluruh Kantor Wilayah dan KPU.
Saat ini, dengan proses pelayanan Bea
Cukai yang mengutamakan kecepatan
pengeluaran barang dengan meminimalisir pengawasan pada titik on
clearence dan penerapan sistem self
assessment serta pengawasan yang
menitikberatkan pada risk management, menempatkan fungsi penelitian
ulang dan fungsi audit menjadi garda
terakhir dari sistem adminstrasi kepabeanan dan cukai indonesia untuk
tetap dapat mengawasi barang impor,
ekspor dan kena cukai setelah keluar
dari kawasan pabean (under customs
control). Pelaksanaan post control didasarkan pada data historical transaksi
berupa pemberitahuan pabean dan/
atau cukai yang telah disampaikan,
maupun catatan, pembukuan, dan laporan keuangan, serta sediaan barang
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WAWANCARA
dan bukti transaksi lainnya yang terkait, dari pengguna jasa kepabeanan
dan cukai.

Sebelum ditambahkan fungsi
penelitian ulang di Direktorat
Audit Kepabeanan dan Cukai,
bagaimana tingkat pelanggarannya?
Berdasarkan dari data transaksi yang
ada, kedapatan masih besarnya pelanggaran dalam penyelesaian formalitas pabean dan cukai yang menyebabkan pemungutan bea masuk dan pajak
dalam rangka impor (PDRI) serta cukai
yang belum maksimal. Oleh karena
itu, diharapkan dengan menempatkan
pemeriksa Bea Cukai sub unsur audit
pada Kanwil-kanwil yang memiliki volume transaksi impor ekspor dan cukai
yang besar, diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan dan pengawasan, tidak saja dikanwil itu sendiri,
namun juga Bea Cukai secara umumnya. Dengan penetapan tugas baru
Direktorat Audit sebagai pembina teknis penelitian ulang, maka analisis terhadap importasi yang berpotensi dilakukan penetapan ulang dilakukan oleh
Direktorat Audit serta oleh Kanwil/KPU
secara aktif. Kanwil dan KPU diberikan
akses terhadap database untuk transaksi-transaksi di wilayahnya untuk
menganalisis potensi penetapan ulang.
Dengan koordinasi penetapan ulang
melalui audit dan penelitian ulang
oleh Direktorat Audit, maka potensi
duplikasi penetapan ulang yang masih
dilakukan, melalui penelitian ulang,
padahal sebelumnya sudah dilakukan
audit, akan terhindari. Di samping itu,
melalui Direktorat Audit, penetapan
ulang yang dilakukan oleh Kanwil atau
KPU tertentu yang koordinasinya dilakukan oleh Direktorat Audit KC akan
dapat juga diteruskan kepada Kanwil
dan atau KPU lainnya yang juga melayani importasi yang sama dengan
Kanwil atau KPU lain yang menetapkan
ulang tarif atau nilai pabean tersebut.
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Potensi-potensi apa saja yang
bisa diraih dengan adanya
penguatan dalam pelaksanaan
penul oleh Direktorat Audit
Kepabeanan dan Cukai?

Apa yang diharapkan Direktorat Audit dengan adanya pelaksanaan fungsi audit melalui
kebijakan zona pelaksanaan
fungsi audit (zoning)?

Tentunya, potensi yang diharapkan
dapat kami raih dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan unit vertikal dalam pelaksanaan
audit dan penul, antara lain, pertama,
dengan ditetapkannya fungsi pembinaan audit dan penelitian ulang pada
Direktorat Audit KC maka penempatan kegiatan penelitian ulang sebagai
kegiatan pengawasan post control
yang lebih masif dan lebih di depan,
sementara audit sebagai lapis berikutnya, maka koreksi terhadap nilai dan
atau traif transaksi importasi dapat
dilakukan pada periode waktu yang
lebih cepat. Kebijakan seperti ini akan
lebih menguntungkan juga bagi importir, karena tidak harus menunggu
kesalahan menumpuk dalam dua tahun baru dilakukan koreksi nilai dan
atau tarif yang dapat menyebabkan
perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi tagihan. Kedua,
akan terbangun sinergi dan sinkronisasi langkah dalam pengawasan post
control antara pelaksanaan penelitian
ulang dan audit, baik lintas wilayah
dan KPU dengan Direktorat Audit KC,
sehingga tidak terjadinya tumpang tindih penetapan atas suatu pelanggaran
yang sama. Ketiga, optimalisasi penagihan atas pelangaran yang terjadi di
suatu wilayah, dengan yang terjadi di
wilayah lain atas kasus yang sejenis.
Keempat, meningkatnya sumber daya
manusia diharapkan meningkatkan
kemampuan wilayah zona dalam melakukan pengawasan post control atas
transkasi di wilayahnya.

Melalui optimalisasi pengawasan
pada post control, diharapkan proses
bisnis pelayanan dan pengawasan
pada kantor vertikal lebih efektif dan
efisien. Kemudian juga kepatuhan
pengguna jasa kepabeanan dan cukai
meningkat, penerimaan negara optimal, fungsi pembinaan lebih efisien,
dan pelaksanaan pengawasan lebih
efektif, Sesuai Keputusan Dirjen Bea
dan Cukai Nomor: KEP-355/BC/2017
tanggal 03 Maret 2017 tentang Piloting
Pelaksanaan Fungsi Audit Kepabeanan
dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC,
Diktum KEDELAPAN menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 April 2017 sampai dengan 31
Desember 2018. Sesuai timeline yang
sudah disiapkan, pelaksanaan kebijakan zoning akan dievaluasi di akhir
tahun 2017 dan tahun 2018, sehingga
dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan
piloting ini dinyatakan berjalan dengan
baik. Kami harapkan, Direktorat Audit
Kepabeanan dan Cukai dapat mendorong mandatory untuk dilakukan
perubahan organisasi dan tata kerja
instansi vertikal untuk mengoperasionalkan fungsi audit kepabeanan dan
cukai, serta penelitian ulang dalam
suatu kebijakan reorganisasi berupa
perubahan PMK-188/2016.
(Ariessuryantini)

FEATURE

Tower
Dana
Rakca

Untuk meningkatkan kinerja aparatur
negara, terutama yang bekerja di luar
homebase, salah satu faktornya adalah
kepastian tempat tinggal. Fasilitas rumah
dinas memang disediakan oleh pemerintah
guna menambah semangat dan gairah
kerja para pegawai negeri, sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005
yang menjelaskan bahwa rumah dinas atau
rumah negara adalah bangunan yang dimiliki
oleh negara, dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga serta menunjang pelaksanaan
tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
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FEATURE
bahkan bisa untuk menampung banyak pegawai, Aflah dan jajaran mempertimbangkan untuk rusun.
“Tadinya, lahan tersebut untuk tiga
rumah dinas. Kemudian untuk mengoptimalkan lahan, kami jadikan dalam
bentuk apartemen berbentuk rumah
susun bertingkat sebanyak tujuh tingkat dengan 64 unit yang dibagi menjadi
dua tipe, yaitu tipe 48 sebanyak 26 unit
dan tipe 36 sebanyak 44 unit dengan
total keseluruhan kamar sebanyak
128,” jelas Aflah.

Saat bulan puasa lalu, Majalah WBC
berkesempatan mengunjungi salah
satu rumah susun negara (rusun)
Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai
Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)
yang diresmikan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai, Heru Pambudi, pada 5 Mei
2017 lalu. Tiga minggu kemudian, tepatnya Rabu (24/5) Menteri Keuangan
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati,
juga meninjau rumah susun negara
Kanwil Bea Cukai Sumbagsel dalam
kunjungan kerjanya di Palembang.
Bersama Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono dan Gubernur Sumatera
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Selatan Alex Noerdin, Menkeu memberi nama rusun tersebut “Tower Dana
Rakca”.
Rusun Kanwil Bea Cukai Sumbagsel
didirikan dengan mengacu pada
Keputusan Menteri Keuangan Nomor
738/KMK.01/2015 tentang Standar
Rumah Susun Negara di Lingkungan
Kementerian Keuangan, dan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/
PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis
Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan
Status, Penghunian, Pengalihan Status,
dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.
Dalam kunjungan kami, Kakanwil Bea
Cukai Sumbagsel M. Aflah Fahrobi
menceritakan bagaimana latar belakang, proses pembangunan,
hingga detail bangunannya.
Berawal dari kebutuhan tempat tinggal yang aman, terpusat, mudah mobilisasi, dan

Rusun dinas ini merupakan yang pertama di lingkungan Bea Cukai maupun Kementerian Keuangan. Aflah
terpikirkan rumah susun karena pada
saat ia pindah tugas ke Kanwil Bea
Cukai Sumbagsel ini dan menginventaris rumah tinggal, ternyata beberapa rumah dinas yang berada di wilayah Palembang kondisinya tidak layak
tinggal, bahkan rusak parah. Aflah,
dengan mengacu kepada PMK 738/
kmk.01/2015 tanggal 7 juli 2015, kemudian mencoba mengajukan untuk
membangun rusun di wilayah yang
saat ini dipimpinnya.

FEATURE
Setelah mempelajari dan melalui berbagai proses, proyek rusun negara
yang dibangun selama 6 bulan dengan
menelan biaya sebesar Rp32,3 miliar
ini akhirnya bisa terselesaikan. Proses
pembangunannya tidak luput dari pantauan dan pengawasan Kementerian
Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya, yang membantu proses pembangunan rusun negara ini menjadi
lancar tanpa ada kendala.

Setelah pembangunan selesai,
pengawasan tetap terus dilakukan demi kenyamanan dan
keamanan penghuni. Dengan
alasan itu pula penghuni yang
akan menempati Tower Dana
Rakca diseleksi terlebih dahulu. Sebagaimana diterangkan oleh Kasubbag Humas
dan Rumah Tangga, Rr. Devy
Rahayu Ardianty, persyaratannya tidak sulit dan tidak
dikhususkan, hanya saja tepat peruntukannya, seperti pegawai
yang dari luar daerah dan belum mempunyai rumah tetap.

ini
telah terpasang kamera pengawasan/CCTV dan terdapat petugas satpam
di lobi untuk menyortir pengunjung
yang datang.

“Contoh juga, kalau keluarga pegawai

Fasilitas lainnya adalah di setiap lantai

Bangunan ini memang khusus untuk menunjang
kinerja pegawai. Sehingga pegawai yang bekerja di luar
homebase dapat meningkatkan kinerja yang maksimal,
baik di bidang pengawasan maupun pelayanan

“Bangunan ini memang khusus untuk
menunjang kinerja pegawai. Sehingga
pegawai yang bekerja di luar homebase dapat meningkatkan kinerja yang
maksimal, baik di bidang pengawasan
maupun pelayanan,” ujarnya.
Karena dibangun dengan hasil
kerja sama antara Bea Cukai dan
Kementerian Keuangan, maka yang
bisa menempati Tower Dana Rakca
tak hanya pegawai Kanwil Bea Cukai
Sumbagsel, tapi juga pegawai eselon
I lainnya di lingkungan Kementerian
Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
dan Direktorat Perbendaharaan masing-masing mendapatkan dua unit
hunian.

banyak, misal mempunyai anak lebih
dari dua, tentu lebih tepat jika diberikan rumah dinas yang bersifat landed
bukan yang susun ke atas seperti ini,”
ujar Devy kala menemani kunjungan
tim ke Tower Dana Rakca.
Aflah menjelaskan, saat ini banyak pegawai yang ingin menempati rusun karena biayanya terjangkau. “Tidak akan
ada yang mau menempati jika biaya
tinggalnya sama atau bahkan lebih
tinggi jika nge-kost atau mengontrak
rumah,” ujarnya. Menurutnya, biaya
tinggal per-unit hanya sekitar 30-40%
dari biaya apabila harus kontrak atau
kost rumah sendiri. Penghuni hanya dibebankan kebersihan dan listrik saja,
dihitung berdasarkan berapa pemakaian pribadi untuk satu hunian. Selain itu,
menambah kenyamanan penghuni, di
rusun ini telah tersedia furniture yang
lengkap, seperti tempat tidur, lemari,
sofa, air conditioner, dan kitchen set.
Untuk keamanan penghuni, di rusun

terdapat lobi yang punya fungsi berbeda-beda. Di lantai dua, terdapat lobi
untuk musholla, lantai 3 terdapat ruang tamu, dan lobi lantai 4 digunakan
sebagai ruang pertemuan. Selanjutnya,
di lantai 5 dan 6 disediakan meja pingpong, dan khusus di lantai 7 terdapat
ruang terbuka seperti rooftop yang
bisa untuk bersantai, barbeque, dan
juga ada penghuni yang menggunakannya sebagai lahan budidaya tanaman hidroponik.
Keberadaan rusun yang berada tepat
di jantung kota Palembang, menjadi
poin tambahan untuk para penghuni.
Di sekelilingnya pun juga banyak pertokoan. Rusun dinas ini diharapkan
dapat memudahkan koordinasi, baik
terhadap pengawasan maupun pelayanan dengan fasilitas yang lengkap.
(desiaprawita)
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Penampilannya santun dan
mungkin tak banyak yang
mengira bahwa wanita ini
merupakan salah satu orang
yang menjadi ujung tombak
dalam melakukan pengawasan
terhadap penumpang dan
barang bawaan penumpang
di Terminal Kedatangan
Internasional Bandara
Internasional Kuala Namu.
Selagina Wati, wanita kelahiran
Tebing Tinggi, 16 Juni 1987, saat
ini bertugas di seksi Penindakan
dan Penyidikan (P2) KPPBC TMP
B Kuala Namu. Sehari-harinya,
Sela banyak melakukan aktivitas
surveillance dan pengawasan
terhadap penumpang
kedatangan luar negeri.
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S

ela mengawali karirnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2010, saat itu dirinya baru saja lulus dari jurusan Sastra China,
Universitas Al-Azhar Indonesia. “Waktu pertama kali, aku ditempatkan
di Direktorat Kepabeanan Internasional, dan setelah itu aku mutasi ke
KPPBC TMP Juanda,” ungkap Sela saat dirinya ditanya mengenai riwayat penempatannya. Dirinya tak pernah menyangka bahwa akan bertugas di
lapangan. Mengingat di kantor-kantor sebelumnya Sela lebih banyak menghabiskan waktu di belakang meja mengerjakan pekerjaan terkait perjanjian
internasional dan pekerjaan terkait teknis di bidang kepabeanan.
Menjadi salah seorang pegawai di P2 merupakan tantangan tersendiri untuk
Sela. Jam kerja yang panjang dan tuntutan untuk selalu awas terhadap gerak-gerik penumpang membuat wanita yang satu ini harus rela menggadaikan
sebagian besar waktunya demi melaksanakan amanat yang sudah diberikan
negara kepadanya. “Di Kuala Namu, penerbangan internasional yang paling
pagi tiba jam 07.15 WIB dan yang paling malam jam 23.00 WIB, nggak jarang
penerbangan delay sehingga kami harus menunggu hingga pukul 01.00 WIB,”
cerita Sela. Meski begitu, Sela mengaku sangat senang karena rekan sejawatnya
sangat kooperatif dan bisa saling melengkapi.
Hal lainnya yang menurut Sela cukup menantang adalah saat melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang dan melakukan pengecekan badan
terhadap penumpang wanita. “Biasanya wanita lebih sensitif dan nggak jarang ada yang marah ketika mau diperiksa, jadi kita sebagai petugas harus
pintar-pintar mengarahkan penumpang agar tetap mau kita periksa,” ungkap
Sela. Dirinya juga mengungkapkan kalau di setiap pemeriksaan tidak selalu

SISI
PEGAWAI
ditemukan pelanggaran, di situlah dirinya melatih instingnya sebagai petugas pengawas, “Walau nggak selalu
ditemukan pelanggaran, pemeriksaan
terhadap penumpang itu bisa melatih
insting kita. Jadi intinya sering-sering
periksa penumpang aja,” jelasnya sambil tertawa.
Kendati bidang pengawasan merupakan hal yang cukup menantang
baginya, Sela mengakui bangga bisa
bergabung dengan tim P2 KPPBC TMP
B Kuala Namu. Kebanggaan itu tercermin saat dirinya menjadi perwakilan
penerima penghargaan dari Menteri
Keuangan Republik Indonesia, Sri
Mulyani Indrawati, dalam peringatan
Hari Anti Korupsi Tahun 2016. “Saya
sangat senang dapat mewakili dan menjadi
penerima penghargaan oleh
Ibu
Sri
Mulyani,
meng-

ingat kinerja teman-teman di kantor
lainnya di bawah Kantor Wilayah
DJBC Sumatera Utara juga tak
kalah dari apa yang saya dan
teman-teman lakukan,” ungkapnya sambil tersenyum.
Sela dan tim P2 KPPBC TMP
B Kuala Namu telah berhasil menggagalkan penyelundupan methamphetamine
(sabu) yang dibawa oleh seorang penumpang dari Malaysia.
Sela masih ingat betul bagaimana
kronologi penindakan kasus tersebut
yang terjadi pada 31 Oktober 2016,
“Saat itu, seorang penumpang wanita
yang baru saja tiba di Indonesia datang
hanya dengan membawa tas jinjing.
Berdasarkan data analisis intelijen,
penumpang tersebut mendapatkan
atensi dari kami. Kami mencurigai penumpang tersebut menyelundupkan
narkotika,” ungkapnya. Ketika
Sela melakukan pemeriksaan
badan terhadap penumpang tersebut, belum ditemukan barang
bukti narkotika.
Lebih lanjut Sela menceritakan bahwa
saat dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang tersebut, dirinya
dan tim P2 sempat diimingimingi sejumlah uang jika Sela tidak mempermasalahkan kasus
tersebut lebih lanjut. Dengan
tegas tawaran penumpang
tersebut ditolaknya, dan Sela
bersama tim P2 melakukan pemeriksaan
mendalam terhadap
penumpang tersebut.
“Setelah diperiksa lebih
lanjut dan uji narcotest,
kami menemukan penumpang tersebut membawa 197
butir pil happy five dan 390 butir pil
ekstasi, serta 15 gram sabu,” jelas
Sela.

d i i mingimingi
oleh penumpang
yang membawa barang yang terkena
larangan dan pembatasan untuk dapat meloloskan mereka. Namun Sela
bukan orang yang gampang menggadaikan integritasnya hanya untuk kepentingan pribadi semata. “Saya masih ingat pesan Ibu Sri Mulyani, bahwa
pegawai Kementerian Keuangan harus
bisa hidup secara terhomat. Kalau terbiasa menerima pungli atau gratifikasi,
tentunya akan sulit menegakkan integritas,” ungkap Sela.
Berkarir sebagai seorang pegawai negeri yang menghabiskan banyak waktu
di lapangan, tak lantas membuat Sela
lupa kodratnya sebagai wanita dan seorang ibu. Ialah Rasyiq Abbad Al Fathir,
putra Sela yang saat ini telah menginjak usia tiga tahun. Sela mengungkapkan anaknya merupakan penyemangat
dirinya dalam melakukan pekerjaan.
Walau tak setiap hari bisa berjumpa
dengan anaknya, Sela selalu menyempatkan waktu untuk menelepon dan
pulang ke rumahnya jika mendapatkan
waktu libur. Sela paham bahwa menjadi seorang Ibu adalah anugerah yang
diberikan Allah SWT kepadanya. “Aku
akan tetap berusaha menjadi ibu yang
baik untuk anakku di tengah kesibukkan pekerjaan,” ujar Sela.

Dirinya mengungkapkan bahwa Ia
pernah beberapa kali ditawari dan
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CERVICAL CANCER
(Kanker Mulut Rahim)
dr S. Anggapratiwi, MKes

B

eberapa waktu lalu kita mendengar berita kematian salah satu selebritis Indonesia, Julia Perez, akibat
kanker serviks. Sebagian besar masyarakat Indonesia
pasti mengetahui berita tersebut dan bahkan mengikuti perkembangan penyakit yang diderita oleh Julia
Perez. Momen ini membuat penulis tergerak untuk mengangkat topik ini, agar seluruh pembaca Warta Bea Cukai
memahami dan kemudian mampu mencegah dirinya dan
keluarganya dari kemungkinan terpapar kanker serviks.
Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim
/ mulut rahim wanita. Leher rahim sendiri berfungsi sebagai
pintu masuk menuju rahim dari vagina. Semua wanita dari
berbagai usia berisiko menderita kanker serviks. Tapi, penyakit ini cenderung memengaruhi wanita yang aktif secara
seksual.

Penderita Kanker Serviks di Indonesia

Pada tahun 2014, WHO menyatakan terdapat lebih dari 92
ribu kasus kematian pada penduduk wanita akibat penyakit
kanker. Sebesar 10,3 persennya merupakan jumlah kematian akibat kanker serviks. Sedangkan jumlah kasus baru kanker serviks berjumlah hampir 21 ribu.
Penelitian WHO menunjukkan kurangnya tindakan skrining
penyakit kanker di Indonesia. Khususnya untuk skrining kanker serviks yaitu sitologi serviks dan ulasan asam asetat, secara umum belum tersedia di pusat kesehatan primer pada
tahun 2014. Ini ikut berpengaruh pada jumlah kematian kanker serviks di Indonesia yang tergolong tinggi karena sebagian besar disebabkan oleh keterlambatan dalam diagnosis.
Biasanya, kanker sudah menyebar ke organ lain di dalam
tubuh ketika seseorang memeriksakan kondisinya. Inilah
penyebab pengobatan yang dilakukan menjadi semakin sulit.

Penyebab Kanker Serviks

Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human
papillomavirus atau HPV. HPV adalah kumpulan jenis virus
yang menyebabkan kutil di tangan, kaki, dan alat kelamin.
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Ada banyak jenis HPV yang sebagian besar adalah virus
yang tidak berbahaya. Tapi ada beberapa jenis HPV yang
mengganggu sel-sel leher rahim untuk bisa berfungsi secara normal dan akhirnya bisa memicu kanker. HPV sangat
umum ditularkan melalui hubungan seks dan dapat menjadi
penyebab munculnya kanker serviks.
Dari banyaknya jenis HPV, ada dua jenis virus HPV yang paling berbahaya, yaitu HPV 16 dan HPV 18. Kedua jenis virus
ini yang menyebabkan 70 persen kasus kanker serviks.
Kondom bisa melindungi Anda dari HPV saat berhubungan
seks, tapi tidak selalu sempurna dalam mencegah terjadinya
infeksi. Saat terinfeksi HPV, sistem kekebalan tubuh wanita
mencegah virus untuk melukai rahim, tapi pada sebagian
wanita, virus HPV bisa bertahan selama bertahun-tahun. Hal
ini mengakibatkan sel-sel yang berada di permukaan leher
rahim berubah menjadi sel kanker.

Pentingnya Langkah Screening untuk
Mendeteksi Kanker Serviks

Screening untuk kanker serviks juga dikenal dengan sebutan
pap smear atau tes smear. Pap smear berguna untuk mendeteksi jika ada sel-sel abnormal yang berpotensi berubah
menjadi sel kanker. Screening serviks bukanlah tes untuk
mendiagnosis kanker serviks. Tes ini berguna untuk memeriksa kesehatan sel-sel di leher rahim dan mendeteksi jika
ada sel yang abnormal. Dengan deteksi dan pengangkatan sel-sel abnormal, kanker serviks dapat dicegah secara
maksimal. Hasil tes smear abnormal tidak berarti seseorang
menderita kanker serviks. Kebanyakan hasil abnormal disebabkan oleh infeksi atau adanya sel berisiko kanker yang
bisa ditangani dengan mudah.

Gejala Kanker Serviks

Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas,
bahkan ada kemungkinan gejala tidak muncul sama sekali. Sering kali, kemunculan gejala terjadi saat kanker sudah
memasuki stadium akhir.

RUANG
KESEHATAN
tahun setelah didiagnosis kanker serviks, dikelompokkan ke
dalam status stadium:
''
''
''
''

Stadium 1 – 80-99 persen
Stadium 2 – 60-90 persen
Stadium 3 – 30-50 persen
Stadium 4 – 20 persen

Pencegahan Kanker Serviks

''

Pendarahan Pada Vagina
Pendarahan tidak normal dari vagina, termasuk
flek adalah gejala yang sering terlihat dari kanker serviks. Pendarahan biasanya terjadi setelah berhubungan seks, di luar masa menstruasi,
atau setelah menopause.

Gejala-gejala Lainnya yang Mungkin Muncul
''

''
''

Cairan yang keluar tanpa berhenti dari vagina
dengan bau yang aneh atau berbeda dari biasanya, berwarna merah muda, pucat, cokelat, atau
mengandung darah.
Rasa sakit tiap kali melakukan hubungan seksual.
Perubahan siklus menstruasi tanpa diketahui penyebabnya, misalnya menstruasi yang lebih dari
7 hari untuk 3 bulan atau lebih, atau pendarahan
dalam jumlah yang sangat banyak.

Faktor yang Bisa Meningkatkan
Risiko Kanker Serviks

Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terkena kanker serviks adalah meminimalisir faktor-faktor resiko yang sudah kami sebutkan, yaitu meliputi berhubungan seks dengan aman, setia pada pasangan, screening
rutin pada leher rahim, serta berhenti merokok.
Cara lain untuk mencegah adalah dengan vaksinasi. Saat
ini sudah beredar vaksin untuk mencegah kanker serviks.
Perilaku seksual sehat disertai vaksinasi, adalah paduan pencegahan paling optimal terhadap kanker serviks.

Pengobatan Kanker Serviks

Jenis penanganan menurut stadium kanker terbagi dua.
Yang pertama adalah penanganan kanker serviks tahap
awal, yaitu operasi pengangkatan sebagian atau seluruh
organ rahim, radioterapi, atau kombinasi keduanya. Dan
yang kedua adalah penanganan kanker serviks stadium
akhir, yaitu radioterapi dan/atau kemoterapi, dan kadang
operasi juga perlu dilakukan.
Jika diagnosis kanker serviks sudah diketahui sejak awal, kemungkinan pulih sepenuhnya cukup bagus. Tapi jika kanker
sudah menyebar, peluang pulih total akan berkurang

Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko menderita kanker serviks antara lain:
Aktivitas seksual terlalu dini, berganti-ganti pasangan seksual, merokok, sistem kekebalan tubuh yang lemah, melahirkan anak terlalu sering, pil kontrasepsi atau KB lebih dari
lima tahun.

Harapan Hidup Penderita Kanker Serviks

Masa depan pengidap kanker serviks ditentukan oleh diagnosis stadium kanker serviks yang diterima. Stadium kanker
serviks bertahap dari satu hingga empat, di mana stadium
ini menggambarkan tingkat perkembangan dan penyebaran kanker. Angka harapan bertahan hidup setidaknya lima
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HOBI DAN
KOMUNITAS

KOMUNITAS MEMANCING
BEA CUKAI ACEH

A

da kalanya, saat melaksanakan patroli laut, pegawai
Bea Cukai yang bertugas memiliki waktu-waktu kosong tanpa adanya kegiatan. Dari Ade Fitriansyah
yang bertugas di unit Penyidikan dan Penindakan
(P2) Kantor Bea Cukai Banda Aceh, timbulah ide untuk menghilangkan kejenuhan saat mengikuti patroli, yaitu
dengan memancing ikan di laut.

Dengan posisi Ade sebagai Kasubsi Penyidikan dan BHP, ia
juga secara berkala mendapatkan giliran untuk melakukan
patroli laut. “Kondisi di tengah laut, saat tidak berjaga terkadang memicu kebosanan, bingung mau apa. Sinyal handphone pun tidak ada, jadi cari-cari lah kegiatan. Kebetulan
saya memang hobi memancing dengan kakak saya, jadi saya
bawa saja alat pancing milik saya pas patroli laut,” jelasnya.
Karena ketekunannya, teman-teman Ade sesama pegawai yang ikut patrol, melihat dan akhirnya merasa tertarik
mencoba memancing. Bahkan, kini sudah ada sekitar enam
orang pegawai yang aktif memancing, seperti Ari Kurniawan,
Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kanwil Bea Cukai Aceh;
Pangestu Widianto, Kepala Seksi Penindakan I pada Kanwil
DJBC Aceh; Yudi Hasnawan, Kepala Seksi P2 pada Bea Cukai
Banda Aceh; Bartolomeus Simorangkir, pelaksana Bea Cukai
Banda Aceh; dan Yufi Suanda, Kepala Urusan Keuangan pada
Bea Cukai Sabang.
“Kalau disebut club rasanya belum ya, karena bukan kegiatan yang rutin, hanya sekedar kelompok beberapa orang

yang suka memancing dan yang lain pun
memancing tanpa ada target. Kalau saya
pribadi terkadang suka ikut lomba atau
kalau dapat ikan lumayan banyak, saya
jual ke pasar,” kekeh Ade.
Walaupun bagi pegawai selain Ade, kegiatan memancing masih hanya sekedar untuk membunuh kebosanan saat
melakukan patroli, tapi untuk peralatan
yang digunakan telah lengkap layaknya
pemancing profesional. Mulai dari joran
(rod), katrol (reel), benang PE, metal jig,
mata pancing, benang shock leader, benang kevlar, solid ring, split ring, hingga
jersey untuk memancing, buff, topi, sarung tangan, kacamata, dan sandal/sepatu anti slip.
Ternyata, kegiatan memancing yang bagi
sebagian orang seperti hal yang sia-sia,
dimana hanya duduk menunggu menanti
ikan tertancap di kail, juga memiliki manfaat seperti melatih kesabaran, memberikan ketenangan, sebagai alternatif
olahraga ringan, menghilangkan stress,
meningkatkan konsentrasi, serta meningkatkan pergaulan dan teman.
Memancing juga merupakan olahraga,
karena selain membutuhkan teknik, memancing juga butuh kekuatan fisik tangan
serta konsentrasi. Salah satu teknik yang
biasa digunakan pemancing dari kantor
Bea Cukai Aceh yaitu teknik mancing
Jigging, yaitu memancing dengan memakai umpan metal jig. “Jigging termasuk
sport fishing karena jorannya harus selalu digerak-gerakan ke atas dan bawah,”
terangnya.

QQ Hasil tangakapan digelar di dermaga boat fiber Ulee Lheu
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HOBI DAN
KOMUNITAS

QQ Ikan Layaran yang berhasil ditanggap Ade

Perairan laut Aceh yang banyak dihiasi jenis ikan pelagis
besar dan kecil seperti tuna, tongkol, cakalang, tenggiri,
kembung, layang, siro, dan tembang; ikan demersal seperti
kurisi, bawal putih, gulamah, kuro dan udang; ikan karang
seperti kerapu, ekor kuning dan ikan kakap; lobster, kepiting, rajungan dan cumi-cumi, tentunya menguntungkan
para pemancing dari Bea Cukai Aceh.
Meskipun masih terbilang amatir, tapi hasil tangkapan dari
para pemancing ini tidak main-main, seperti Ade yang pernah menangkap ikan layaran yang beratnya puluhan kilo.
Ada keinginan Ade agar kegiatan memancing ini bisa lebih
serius, tapi mungkin akan sulit, karena rata-rata pegawai
yang hobi memancing tidak tinggal di daerah Aceh sehingga
akhir pekan mereka kembali ke daerah asalnya.
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Merancang Jaringan Semantik
Peraturan Bea Cukai dengan Neo4j
Penulis : Eva Maulina Aritonang (Pranata Komputer pada Direktorat IKC)

P

eraturan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari
sebuah organisasi. Terlebih, jika organisasi tersebut
merupakan instansi negara dimana banyak jenis peraturan yang mengatur proses bisnis maupun tugas
dan fungsi sebuah organisasi.

Sebagai contoh: UU, PP, KMK, PMK, PerDirjen, KepDirjen,
SE, Perihal, Objek Bea dan Cukai, Pengguna, Diagram aktifitas. Sehingga dapat kita rancang bentuk domain dari peraturan Bea dan Cukai seperti gambar berikut:

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satunya.
Instansi yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini,
diatur oleh banyak jenis peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan banyak pihak seperti: Presiden, Menteri
Keuangan, Direktur Jenderal dan Kementerian lain yang bersinggungan proses bisnisnya. Sehingga, dapat disimpulkan
bahwa jumlah peraturan yang mengatur sebuah instansi
saja akan berjumlah begitu banyak.

Pertanyaan yang mendasar, “Bagaimana jika kita ingin melakukan pencarian atau melakukan trace perubahan peraturan?”. Tentu saja jawabannya adalah membuat sebuah
sistem yang memfasilitasi repositori dilengkapi dengan
relasi antar jenis peraturan dan perubahan-perubahan
yang terjadi di dalam sebuah peraturan. Inilah yang dapat
kita aplikasikan pada jaringan semantik. Jaringan Semantik
adalah sebuah notasi grafis untuk merepresentasikan pengetahuan ke dalam pola dari busur dan simpul yang saling berhubungan (Sowa, 2006). Sebagai analogi, jika anda
menggunakan facebook tentu anda pernah melihat “teman
yang sama” ketika mendapatkan teman baru. Anda juga
dapat melihat link status hubungan dan kekerabatan pada
facebook. Keterhubungan tersebut dapat menggunakan
jaringan semantik.
Neo4j adalah salah satu software
yang dapat membantu kita membuat jaringan
semantik. Neo4j
merupakan sebuah sistem manajemen database grafis yang
membantu kita menghubungkan struktur data menggunakan coding yang sangat mudah. Kita dengan mudah mendapatkannya secara open source pada link: http://neo4j.com.
Selanjutnya kita hanya perlu merumuskan domain apa saja
yang akan diaplikasikan pada peraturan-peraturan tersebut.
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Rancangan domain tersebut merupakan konsep awal kita
dalam membuat sebuah jaringan semantik. Dimana di dalamnya terdapat relasi-relasi yang menghubungkan di dalam dan di luar domain. Selanjutnya, domain tersebut akan
dikembangkan menjadi node-node dan relasi-relasi seperti
yang ditunjukkan pada tabel 1 dan 2.
Tabel 1 Rancangan node
No.

Jenis Node

Jumlah No.
Node

Jenis Node

Jumlah
Node

1.

Bidang

2

8.

Pengguna

13

2.

Objek
Peraturan

10

9.

Per Dirjen

25

3.

UU

29

10.

SE

16

4.

Perihal

39

11.

Kep Dirjen

2

5.

PP

2

12.

Diagram
Aktivitas

41

6.

KMK

10

13.

UU Rinci

29

7.

PMK

50

BERBAGI
PENGETAHUAN
Tabel 2 Rancangan relasi
No.

Jenis Relasi

Jumlah Relasi

No.

Jenis Relasi

Jumlah Relasi

1.

Diatur_dengan

41

12.

Memiliki_pasal

29

2.

Dilengkapi_dengan

3

13.

Memiliki_perihal

38

3.

Ditegaskan_dengan

3

14.

Memiliki_perubahan_pertama

25

4.

Ditujukan_kepada

72

15.

Memiliki_perubahan_kedua

11

5.

Diubah_dengan

19

16.

Memiliki_perubahan_ketiga

5

6.

Melengkapi_UU

39

17.

Memiliki_perubahan_keempat

2

7.

Melengkapi_PMK

46

18.

Memiliki_perubahan kelima

1

8.

Memiliki_aktifitas

42

19.

Memiliki_perubahan_keenam

1

9.

Memiliki_detil_aturan

32

20.

Memiliki_petunjuk_pelaksanaan

9

10.

Memiliki_ketentuan

19

21.

Mendetilkan_UU

59

11.

Memiliki_objek

10

22.

Merujuk_ke

42

Rancangan node dan relasi inilah yang selanjutnya dapat
dirancang dengan menggunakan Neo4j. Berikut adalah rancangan jaringan semantik yang menggunakan data peraturan tahun 2009-2011.

Sebagai contoh pengaplikasiannya, berikut adalah salah satu
perincian ketika melakukan pencarian mengenai apa saja
yang terhubung dengan node perihal.

Secara keseluruhan, Neo4j akan membantu kita membuat
sebuah repositori yang lebih intuitif, dinamis dan simple dalam pengaplikasiannya. Sedangkan jaringan semantik akan
membantu kita melihat relasi-relasi yang ada didalamnya.
Tidak terlepas pada peraturan saja, kita juga dapat menghubungkan banyak dokumen tata usaha, data kepegawaian, dll
menggunakan jaringan semantik dengan Neo4j.

Sumber:

Sowa, J. F. (2006). Semantic Networks. Encyclopedia of
Cognitive Science, 1–32.
Rik Van Bruggen. (2014). Learning Neo4j. Birmingham: Packt
Publishing.
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C

igarettes are one of the excisable
good where its use may have
negative impact on the society,
so that its consumptions need
to be controlled. In addition to
excise tax, cigarettes are also subject
to VAT and Cigarette Tax. The contribution of excise tax to the domestic revenues is significant enough, in 2016 the
amount of excise tax revenue is about
8.8% of the domestic revenues; while
VAT revenue is 1.6% of the domestic
revenues; and Cigarette Tax is 0.9% of
the domestic revenues.

Indonesia has large tobacco industries,
based on data from 2016, the number
of cigarette factories reached more
than 700 factories. Tobacco industry
scale is also very heterogeneous ranging from traditional factory (home industry) to multinational companies.
The diversity of the tobacco products
industry can also be seen from the
resulting product variance such as
kretek, white cigarettes, klobot, cigars, and slice tobacco. This condition
becomes the basis of government in
tobacco excise tariff policy to control

factories is also higher than small-scale
factories.
As we know the market share of the
tobacco industry and the contribution
of excise tax revenues from large factories in which no more than ten main
factories account for nearly 80% of the
total excise revenue so that high tax
burden will have an impact on production decline (consumption control) and
increased state revenues. On the other
hand the lower tax burden is given to
a very large number of small factories
with a very small market share that

Excise Tax and BPJS
by : Marisi Zainuddin Sihotang*
Based on Law number 39 of 2007 on
Excise, the nature and characteristics
of a taxable goods that its consumption
needs to be controlled, its circulation
needs to be supervised, its use may
cause negative impacts to the community or the environment, or its use
needs to be imposed state levies for
justice and equilibrium. In the conception of excise is also known earmarking
term that aims to overcome negative
externalities on the use of a taxable
goods in society.
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consumption, optimizing state revenue, labor protection, and handling of
illegal cigarette.
With a tobacco excise tariff structure
considering the scale of factories and
types of tobacco products, the tobacco
excise tariff burden also consider those
four characteristics. Where the burden
of excise tariffs for tobacco products
produced by machinery (SKM) is higher than hand-produced tobacco (SKT)
and excise tariff burden for large-scale

mostly produces traditional tobacco
products in order to keep labor and
anticipate illegal cigarettes.
In order to accommodate the condition
of the industry in Indonesia, the tobacco excise tax rate system becomes very
complex. It can not be separated from
the various interests that are attempted to be accommodated by considering the four objectives of the policy.
There are currently twelve tariff layers
referring to the scale of production and
the type of tobacco products.

OPINI

The other side is rarely explained that
the multi tariff system actually helps
control illegal cigarettes. Low tax
rates at low prices that will head to
head compete with illegal cigarettes.
Consumers prefer legal cigarettes with
brands that exist in the middle class
SKM or SKT than the illegal cigarettes.
The price is also quite competitive
because the price of illegal cigarettes
ranges from Rp 6000 - Rp 9000.

The other provisions stipulated as
control measures are the factories can
not reduce the price of the products
already registered. The purpose are
two things: first to keep the level of
affordability so that the price of cigarettes is less affordable, and secondly
to prevent the big factory down the
playing field. The fiscal policy in the
tobacco sector keeps the big factories
from competing with small factories.

Tax evasion or tax avoidance is often a
concern in multilayer excise tariff systems, for example by setting up new

In the imposition of excise tax on tobacco products there is an earmarking associated with tobacco products,
namely revenue sharing fund of tobacco excise at 2% of tobacco excise
revenue and tobacco taxes at 10% of
the tobacco excise. Both earmarking
mechanisms are regulated in two different laws with schemes for revenue
sharing fund distributed to local governments based on tobacco excise tax
contributions and tobacco-producing
areas whereas cigarette taxes are distributed to local governments based
on the proportion of population.

factories to get lower prices and tariffs. This concern has been prevented
by the Minister of Finance Regulation
stipulating that factories with related capital and raw material and key
management are made into one tariff
(single tariff). Not surprisingly the tight
fiscal regulations make many factories
out of business. During 2005-2017
from 6000 factories only 700 factories
left or nearly 90% died due to eligible
with regulations.

priorities of the region. The allocation
for cigarette taxes is at least 50% for
public health services and law enforcement, while the rest of cigarette tax is
for other purposes.
Concerning with the deficit for BPJS
fund, two earmarking (Dana Bagi Hasil/
DBH and cigarette tax) should be optimized. From the evaluation of those
earmarkings allocation, the proportion
for health services occupies the highest portion compares with allocation
for other purposes such as agriculture, industry, or labor. Improvement
should be done on the procedures,
increasing the awareness of local government that in earmarking there has
been a special allocation as regulated
in Laws, merely not only a source of
regional income. As a conclusion the
synergy among stakeholders should be
improved to get optimal result.
***
*Writer is Director Technical and
Facilities of Excise

In the use of revenue sharing fund
at 50% is allocated to improving the
quality of raw materials, industrial
development, social environment
development, socialization of excise
regulations, and the eradication of
illegal cigarettes while 50% for activities in accordance with the needs and
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elabuhan Sunda Kelapa yang terletak
di Jalan Baruna Raya No. 2, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Sunda
Kelapa, Jakarta Utara memiliki sejarah penting bagi Indonesia. Meskipun
Sunda Kelapa sekarang hanya nama salah
satu pelabuhan di Jakarta, daerah ini sangat
penting karena desa di sekitar pelabuhan
Sunda Kelapa adalah cikal bakal terbentuknya Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Pelabuhan Sunda Kelapa
Cikal Bakal Berdirinya Jakarta
Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah
satu pelabuhan tertua yang ada di Indonesia.
Pelabuhan ini sempat berganti nama beberapa kali, namun berdasarkan SK Gubernur DKI
Jakarta tanggal 6 Maret 1974 nama Sunda
Kelapa ditetapkan sebagai nama resmi pelabuhan itu.

Sunda Kelapa, berasal dari gabungan kata
sunda dan kalapa. Sehingga sunda kalapa
berarti pelabuhan kelapa milik Kerajaan
Sunda. Pelabuhan ini telah dipakai sejak zaman Tarumanegara dan diperkirakan sudah
ada sejak abad ke-5.
Bukti tertua mengenai eksistensi permukiman penduduk yang sekarang bernama
Jakarta adalah Prasasti Tugu yang tertanam
di desa Batu Tumbuh, Jakarta Utara. Prasasti
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SEJARAH
tersebut berkaitan dengan empat prasasti lain yang berasal
dari zaman kerajaan Hindu, ketika Tarumanegara diperintah
oleh Raja Purnawarman. Berdasarkan Prasasti Kebon Kopi,
nama Sunda Kalapa (Sunda Kelapa) sendiri diperkirakan
baru muncul pada abad ke-10.

Pada 22 Juni 1527, pasukan gabungan Kesultanan DemakCirebon di bawah pimpinan Fatahillah menyerang dan berhasil menguasai Sunda Kelapa dan merubah nama Sunda
Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti “kemenangan yang
jaya”. Peristiwa ini kemudian diingat sebagai ulang tahun
atau hari jadinya kota Jakarta.
Kekuasaan Kesultanan Demak di Jayakarta tidak berlangsung
lama. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda mulai menjelajah dunia dan mencari jalan ke timur. Mereka menugaskan
Cornelis de Houtman untuk berlayar ke daerah yang sekarang disebut Indonesia. Ekspedisi ini walaupun biayanya
tinggi dianggap berhasil dengan didirikannya Vereenigde
Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1602.
Dalam upaya mencari rempah-rempah di Asia Tenggara,
mereka memerlukan basis sebagai tempat berlabuh dan
menghimpun kekuatan. Maka dalam perkembangannya
pada tanggal 30 Mei 1619, Jayakarta direbut Belanda di
bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen dan dimusnahkan.
Di atas puing-puing Jayakarta didirikan sebuah kota baru.
Jan Pieterszoon Coen pada awalnya ingin menamai kota
ini Nieue Hoorn (Hoorn Baru), sesuai kota asalnya Hoorn di
Belanda. Tetapi akhirnya ia memilih nama Batavia. Nama
ini adalah nama sebuah suku Keltik yang pernah tinggal di
negeri Belanda pada zaman Romawi.

Pada abad ke-12, pelabuhan Sunda Kelapa dikenal sebagai pelabuhan lada milik Kerajaan Sunda, yang beribukota
di Pakuan Padjajaran dan sekarang menjadi kota Bogor.
Pelabuhan ini adalah sentral lalu lintas pelayaran antar pulau di Nusantara yang juga dikenal sebagai pelabuhan samudera dan sering dikunjungi bangsa-bangsa lain di dunia
seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kapal-kapal asing
yang berlabuh di pelabuhan ini terutama yang berasal dari
Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah, yang
pada umumnya membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutera, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan
zat warna untuk ditukar (barter) dengan rempah-rempah
yang menjadi komoditas dagang saat itu.
Kesultanan Demak yang melihat hubungan Portugis dengan
Kerajaan Sunda pada saat itu sebagai sebuah ancaman, kemudian merencanakan penyerangan atas Sunda Kelapa.

Bangsa Belanda berhasil menguasai pelabuhan Sunda
Kelapa dan daerah sekitarnya selama kurang lebih 300
tahun. Pelabuhan ini sejak masa kerajaan Sunda hingga
Belanda telah berganti-ganti nama sesuai keinginan penguasanya. Setelah pendudukan Jepang pada tahun 19421945, nama Batavia diganti menjadi Jakarta oleh Jepang
untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II. Pada
akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan
Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia di Jakarta dan
untuk pertama kalinya Sang Saka Merah Putih dikibarkan.
Kemudian, pada dan tahun 1966, Jakarta diresmikan sebagai ibukota Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya
kota Jakarta sebagai ibukota negara, hal ini mendorong laju
pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan
kedutaan negara sahabat. Tak hanya itu, sejak tahun 1966,
Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern dan terkenal hingga ke mancanegara.

Sunda Kelapa Beralih ke Tanjung Priok

Sekitar tahun 1859, Pelabuhan Sunda Kelapa sudah tidak
seramai masa-masa sebelumnya. Pelabuhan ini mulai sepi
akibat terjadinya pendangkalan air di daerah sekitar pelabuhan sehingga menyulitkan kapal dari tengah laut yang
hendak berlabuh. Akibat pendangkalan, kapal-kapal tidak
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SEJARAH
lagi dapat bersandar di dekat pelabuan sehingga barangbarang dari tengah laut harus diangkut dengan perahu.

antara Batavia – Buitenzorg (Bogor) untuk memperlancar
transportasi distribusi barang.

Kota Batavia saat itu sebenarnya sedang mengalami percepatan dan sentuhan modern (modernisasi), apalagi sejak
dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869 yang mempersingkat jarak tempuh dan berkat kemampuan kapal-kapal
uap yang lebih laju meningkatkan arus pelayaran antar samudera. Selain itu, Batavia juga bersaing dengan Singapura
yang dibangun Raffles pada tahun 1819.

Sekarang ini, pelabuhan Sunda Kelapa tidak terlihat sesibuk saat masa jayanya. Pelabuhan ini hanya melayani jasa
untuk kapal antar pulau di Indonesia. Namun, mengingat
memiliki nilai sejarah yang tinggi, pelabuhan Sunda Kelapa
dialihfungsikan menjadi situs sejarah. Bangunan-bangunan
peninggalan Belanda yang ada di sekitar wilayah pelabuhan
kini dijadikan museum. Ada beberapa museum di sekitar
pelabuhan, seperti Museum Bahari yang menampilkan sejarah dunia kemaritiman Indonesia, Museum Fatahillah, dan
Museum Wayang.

Untuk memacu daya saing, Belanda kemudian mencari tempat baru untuk mengembangkan pelabuhan baru dan dibangunlah pelabuhan samudera Tanjung Priok yang jaraknya
sekitar 15 km ke arah timur dari Sunda Kelapa. Pelabuhan
Tanjung Priok kemudian berhasil berkembang menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan dengan itu dibangunlah jalan kereta api pertama (1873)
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Pelabuhan Sunda Kelapa sekarang merupakan pelabuhan
bongkar muat barang, terutama bahan bangunan dari luar
Jawa seperti kayu dari pulau Kalimantan. Di sepanjang pelabuhan berjajar kapal-kapal Phinisi (Bugis Schooner) dengan

SEJARAH
bentuk khas, meruncing pada salah satu ujungnya dan badannya berwarna-warni. Setiap hari tampak pemandangan
para pekerja yang sibuk naik turun kapal untuk bongkar
muat barang.
Pelabuhan Sunda Kelapa direncanakan menjadi kawasan wisata karena nilai sejarahnya tinggi. Pelabuhan yang sempat
terkenal dengan pasar ikan itu adalah salah satu pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo II yang tidak disertifikasi
International Ship and Port Security, karena sifat pelayanan
jasanya hanya untuk kapal antar pulau.
Di sebelah selatan pelabuhan ini terdapat pula Galangan
Kapal VOC dan gedung-gedung VOC yang telah direnovasi.
Selain itu, pelabuhan ini direncanakan akan menjalani reklamasi pantai untuk pembangunan terminal multifungsi Ancol
Timur seluas 500 hektar.
(Piter dari berbagai sumber)

Volume 49, Nomor 6, JUNI 2017 • Warta Bea Cukai

59

BEA CUKAI
MENJAWAB

Tanya Jawab Seputar Permohonan
Pembukaan Blokir Importir/Eksportir

K

Pertanyaan:

ami bermaksud melakukan kegiatan kepabeanan berupa impor, namun setelah mengajukan dokumen PIB terbit
respon penolakan dengan alasan perusahaan kami diblokir karena tidak melakukan aktifitas selama 12 bulan dan
tidak melakukan penyesuaian API sesuai dengan Permendag 70 tahun 2015. Mohon informsinya, langkah apa yang
harus perusahaan kami lakukan terkait dengan hal tersebut agar kegiatan impor kami dapat berjalan dengan lancar?

Best Regards,
Hitler Silalahi
PT.Baktiya Utama Indonesia; Jl. Wahid Hasjim / Jl.Sei Wampu No.90A Medan 20119 Indonesia

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara Hitler Silalahi, Kami
dari Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi, menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pertanyaan
yang Saudara ajukan sebagai berikut:
1. Berdasarkan pasal 6A Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai nomor P-09/BC/2007, pencabutan blokir
karena tidak melakukan kegiatan impor dalam jangka
waktu 12 (dua belas bulan) berturut-turut dapat dilakukan apabila:
a. perusahaan dapat rnembuktikan adanya kegiatan
impor pada periode 12 (dua belas) bulan dimaksud
yang didukung dengan dokumen yang berkaitan dengan importasi tersebut;
b. perusahaan dapat membuktikan adanya transaksi
impor dengan menunjukan tanggal Bill of Lading /
Air Way Bill sebelum tanggal pemblokiran atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pembiokiran;
c. setelah dilakukan penelitian kernbali dapat dipertanggungjawabkan mengenai eksistensi, penanggungjawab, kejelasan jenis usaha dan kepastian penyelenggaraan pembukuan yang dapat diaudit; atau
d. terdapat rekomendasi dan instansi penerbit Angka
Pengenal importir (API)/Angka Pengenai Importir
Terbatas (APIT) yang menyatakan bahwa importir
yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berkaitan dengan
ketentuan API / APIT
2. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk
proses pengajuan permohonan pembukaan blokir:
a. Untuk blokir terkait ketentuan API sesuai dengan
Permendag nomor 70 tahun 2015, silakan Saudara
melakukan penyesuain API yang kemudian dilanjutkan dengan pembaruan data pada aplikasi registrasi
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kepabeanan untuk mendapatkan NIK (akses kepabeanan) dengan data API yang baru;
b. Untuk blokir dikarenakan tidak melakukan aktifitas
selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, silakan
Saudara menyiapkan berkas (bukti pendukung)
yang menyatakan kegiatan kepabeanan dapat berupa PIB/PEB, AWB/BL, invoice, packing list, dll
Sebelum mengajukan permohonan pembukaan
blokir, pastikan kembali seluruh data registrasi
kepabeanan telah sesuai dengan dokumen legal
perusahaan yang masih berlaku. Apabila terdapat
pembaruan data, maka lakukan pembaruan data
(update) terlebih dahulu pada aplikasi registrasi kepabeanan sampai terbit NIK (akses kepabeanan).
3. Langkah selanjutnya Saudara ajukan surat permohonan
pembukaan blokir dengan dilampiri kelengkapan dokumen pada poin 2 di atas yang ditujukan kepada:
Yth. Direktur Teknis Kepabeanan
u.p. Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan,
Gedung Sumatera Lt.I Kantor Pusat DJBC Jalan
Jend. A. Yani (by pass) Rawamangun 13230
Email : registrasikepabeanan@customs.go.id
4. Setelah blokir dibuka baru perusahaan dapat melakukan kegiatan kepabeanan kembali, untuk melakukan
pengecekan blokir dapat dilakukan melalui portal pengguna jasa https://customer.beacukai.go.id pada menu
browse blokir.
Demikian kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Bravo Bea Cukai Telepon : (021) 1500225,
Email : info@customs.go.id, Facebook : Bravo Bea Cukai,
Twitter : @bravobeacukai.
Salam,
Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi,
Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
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Some beautiful paths can’t be discovered
without getting lost – Erol Ozan
Fotografi karya: Muhammad Hizbullah Fathony,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
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QQ Tebing Keraton

QQ Cemoro Lawang
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QQ Sulamadaha

QQ Tebing Keraton 2
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QQ Cukul 2

QQ Cileunca 3

QQ Agrapura
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S

ore itu saya tiba di labuan bajo pada pukul 4 sore.
Pesawat yang delayed, membuat saya terlambat
dua jam dari rencana sebelumnya. Tapi, hal tersebut tidak mengurangi betapa excited-nya saya
untuk menghadapi petualangan baru di tempat yang
tidak pernah saya kunjungi ini.

Matahari senja, bermain-main di kulit wajah saya, menghangatkan perasaan saya, seolah tahu saya cukup gugup
saking lamanya saya menantikan perjalanan di Labuan
Bajo ini. Tempat asing sering memberikan saya perasaan seperti ini. But that’s how traveling works, to wake up
in a new place you’ve never been before and experience
that strange feelings. Tapi saya suka perasaan tersebut,
keluar dari zona nyaman, tempat di mana saya berada
sehari-hari.
Pagi itu saya sarapan terlebih dahulu di hotel Luwansa
Labuan Bajo sebelum melanjutkan perjalanan menuju
dermaga Labuan Bajo dan menaiki kapal yang telah kami
pesan sebelumnya. Area sarapan hotel ini menghadap
tepat ke sebuah pantai, sayang kami tidak mendapatkan
sunrise karena area ini menghadap ke barat sehingga pemandangan yang terbaik terjadi sore hari ketika matahari
tenggelam. Sarapannya cukup basic, tapi ini saja sudah
cukup kok untuk menemani perjalanan saya ke pelabuhan, dan di sana telah menunggu kapten kapal kami.
Saya cukup terkejut melihat betapa bersihnya kapal
kami, transportasi yang sekaligus menjadi ‘hotel’ kami
selama perjalanan Living on Board ini cukup layak untuk
ditinggali. Terdiri dari dua kamar dengan masing-masing
kamar memiliki dua kasur tingkat. Untuk yang bepergian
lebih dari empat orang, disediakan ruangan cukup besar di atas atap kapal yang dapat dijejali banyak matras
untuk tidur yang muat hingga 10 orang atau lebih. Akan
lebih murah bagi kamu yang bepergian dalam kelompok
karena sewa kapal bisa menjadi sangat mahal, apalagi
jika menggunakan kapal jenis phinisi yang harga sewanya mencapai ratusan juta rupiah untuk perjalanan tiga
hari.
Kapal ini membawa saya ke pulau pertama di hari kedua saya berada di Labuan Bajo. Pulau dengan air laut
yang bening ini bernama Pulau Kelor. Daratan kecil
dengan bukit di tengahnya ini menjadi favorit banyak
orang. Biasanya tempat ini dijadikan para turis sebagai pulau untuk BBQ on the beach. Terlihat ketika saya
mengunjungi pulau ini, beberapa awak kapal sedang
menyiapkan tempat pembakaran untuk membakar ikan
bagi para penumpang kapalnya. Kelompok kami sendiri
lebih suka makan di kapal karena lebih teduh. Hehehe.

Perjalanan kami lanjutkan ke Pantai Pink Pulau Padar.
Di Labuan Bajo ada beberapa pantai pink, mungkin karena banyak koral berwarna merah yang tersebar di
Kepulauan Komodo. Pulau padar termasuk jajaran pulau terluar di Kepulauan Komodo, oleh karena itu butuh
sekitar 3 jam lebih untuk sampai ke pulau ini. Dan inilah
yang akan menyambutmu ketika sampai ke Pantai Pink
Pulau Padar. Siap-siap menahan napas dan kekaguman!
Dan kami pun bermalam di pulau ini, Pulau Padar. Tanpa
sinyal, tanpa internet, tanpa dering telepon. Hanya ada
suara serangga, suara air yang mengalir, dan angin yang
cukup dingin. Dan kami pun terlelap hingga fajar tiba.

Day 2

Saya bangun sebelum matahari beranjak. Sekitar jam setengah 4 pagi tepatnya. Agenda pagi ini adalah hiking menuju puncak Pulau Padar dan kegiatan ini harus dilakukan
sepagi mungkin ketika langit masih sangat gelap karena
saya dan teman-teman lain mengincar momen matahari
terbit di pulau ini. Karena trip ini dilakukan di musim kemarau, rumput di Pulau Padar menjadi berwarna coklat
sedangkan kamu yang ingin datang pada saat rumput
pulau ini berwarna hijau silakan mengunjungi pada awal
tahun, ketika musim hujan sedang berlangsung.
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Inilah pemandangan pagi di pulau padar.

Beranjak dari Pulau Padar kami menuju ke Pulau Komodo,
tempat ini adalah tempat yang paling terkenal, karena paling
lebih dulu dijadikan pulau wisata. Harus berhati-hati ketika
mengarungi hutan semak belukar di tempat ini. Meskipun
tempat ini selayaknya penangkaran, komodo tetaplah hewan liar yang memiliki insting memburu. Hindari komodo
betina karena mereka adalah yang paling cepat. Badannya
cenderung lebih kecil dibanding yang jantan sehingga lebih
ringan dan cepat untuk berlari.
Puas dengan Pulau Komodo, kapten kapal membawa kami
ke Gili Lawa. Pulau ini akan menjadi tempat kami melihat
sunset, menginap, sekaligus melihat sunrise. Di tengah perjalanan menuju ke Gili Lawa, tiba-tiba kapten kapal berteriak, “Ada lumba-lumba!!”, mendengar teriakan tersebut,
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kami langsung berhamburan ke dek depan dan segera berusaha mengabadikan keberadaan lumba-lumba tersebut.
Sungguh beruntung saya!
Sesampainya di Gili Lawa, saya hanya berdiam di atas atap
kapal, menikmati tempat kami tinggal hari itu. Ada pulau
sebagai halaman depan kami, laut sebagai kolam renang
pribadi kami, sungguh, saya sangat bersyukur. Tidak ada
yang lebih indah dari ini saat itu. Dan sungguh, perjalanan ke
Labuan Bajo menjadi perjalanan terbaik yang saya lakukan.
Lalu tibanya waktu senja dan langit mulai berwarna emas
lalu tetiba.. berwarna ungu!! Super cantik!! The best sunset
I’ve ever seen. Semua pengunjung yang ada di sana terpaku
memandangi betapa cantiknya langit sore itu. Semua tertegun hingga langit hilang ditelan malam.

TRAVEL
NOTES

Day 3

Sungguh sedih kalau ingat bahwa hari ini adalah hari terakhir saya di Labuan Bajo. Pagi hari
saya habiskan dengan menikmati udara dari
atas bukit Gili Lawa. Memandangi apa yang
Tuhan sajikan di depan mata saya adalah kegiatan terbaik. Terkadang saya tiduran dengan
hanya beralaskan rumput sembari membiarkan kulit pipi saya dibelai angin. Ketakutan
dan kegugupan yang melanda saya di awal
perjalanan kini tak lagi nampak. Sempat terpikir dalam otak saya tentang bagaimana mandi nanti, apakah tidur akan nyaman, apakah
makanan akan seenak di daratan, dan semua
pikiran tersebut sirna dengan keindahan yang
saya dapat. Be dare to crossover from your
comfort zone, because at the end of the day,
it will worth every effort you make.
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