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idak terasa tahun 2017 segera berlalu, redaksi menyadari masih banyak
kekurangan dalam menyajikan informasi kepada pembaca. Pada penghujung tahun ini, Warta Bea Cukai hadir menyapa pembaca dengan membahas upaya-upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama tahun 2017 untuk
mencapai target penerimaan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
sebagai salah satu institusi pemungut pajak yang terlibat langsung dari kegiatan
perekonomian karena melayani kegiatan ekspor impor, turut mendapat tekanan
dan harapan dari seluruh masyakarat untuk dapat memenuhi seluruh target yang
telah ditetapkan. Masih banyaknya upaya penyelundupan untuk menghindar
dari pajak mengharuskan ada ekstra effort yang harus dilakukan oleh DJBC. Akan
kondisi tersebut, jauh sebelum kondisi ekonomi dikhawatirkan seperti saat ini,
DJBC sudah banyak melakukan berbagai upaya pengawasan maupun optimalisasi
pencapaian target penerimaan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
Heru Pambudi, S.E., LLM

Selain rubrik Laporan Utama, redaksi berkesempatan berkunjung ke Palembang
dan tidak kami sia-siakan dengan berkunjung ke Pulau Kemaro. Pulau yang terletak di tengah sungai Musi ini, sangat menarik dengan pagoda berwarna merah
yang sangat mencolok dan menarik, bahkan dilihat dari kejauhan.

DIREKTUR KEPATUHAN INTERNAL
Hendra Prasmono, S.H., M.IH

Pada rubrik Feature, redaksi menyajikan informasi terkait Kantor Bantu Pelayanan
yang bertugas berdasarkan pelimpahan wewenang KPU atau KPPBC. Dalam feature kali ini redaksi berkesempatan meninjau lebih dekat aktivitas dari Kantor
Bantu Pomalaa dan Kantor Bantu Tulung Agung.
Tidak hanya itu, Warta Bea Cukai mengajak pembaca untuk mengenal sosok
pegawai sederhana pada rubrik sisi pegawai yang telah menghabiskan 25 tahun
mengabdi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta jangan lewatkan keseruan
lanjutan kisah komik Garda chapter 8 pada edisi Warta Bea Cukai edisi Desember.
Last but not least, jangan lupa kirimkan kontribusi anda untuk majalah WBC
dapat berupa foto, karya sastra baik puisi, komik, cerita pendek, ataupun cerita
bersambung. Kirimkan karyamu ke wartabeacukai@gmail.com
Selamat membaca!
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BEA CUKAI TELUK BAYUR UNGKAP JARINGAN
NARKOBA DALAM LAPAS PARIAMAN

BAWA UANG 100 JUTA ATAU LEBIH,
JANGAN LUPA LAPOR BEA CUKAI

Padang – Bea dan Cukai Teluk Bayur dalam mengendalikan
peredaran narkoba dari balik lapas, pada Kamis (02/11)
mengamankan dua orang pemuda yang mengambil
paket kiriman pos dari Belanda dengan tujuan Padang.
Terbongkarnya kasus ini diawali dari pemeriksaan petugas
Bea Cukai atas empat paket kiriman yang dicurigai berisi
narkotika.

Jakarta – Pemerintah terus berupaya mencegah praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terhadap terorisme.
Salah satu upayanya dengan melakukan pengawasan terhadap
pembawaan uang tunai/instrumen pembayaran lain. Dalam hal
seseorang membawa uang tunai di atas Rp100 juta maka harus
melapor ke instansi yang berwenang melakukan pengawasan.

Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Hilman Satria
mengungkapkan bahwa untuk memastikan barang dalam
keempat paket tersebut, Bea Cukai Teluk Bayur bekerja sama
dengan Laboratorium Bea Cukai di Jakarta dan Medan yang
hasil pemeriksaan keempat paket tersebut mengandung
methylenedioxymethamphetamine atau MDMA. Total
narkotika yang berhasil diamankan dari keempat paket
kiriman tersebut seberat 4,67 gram dan 214 butir tablet.
“Menindaklanjuti tangkapan ini, petugas Bea Cukai Teluk
Bayur melakukan controlled delivery bekerja sama dengan
Subdit Narkotika dan Direktorat Narkoba Polda Sumatera
Barat. “Dari controlled delivery yang dilakukan, petugas
berhasil membekuk satu orang yang merupakan penjemput
paket tersebut. Tersangka menyatakan bahwa terdapat dua
orang di Lapas Pariaman yang mengendalikan peredaran
narkotika tersebut,” ujar Hilman.
Tangkapan ini tidak hanya menambah daftar panjang penindakan narkotika yang dilakukan Bea Cukai namun petugas
juga berhasil menyelamatkan para generasi muda khususnya di wilayah Padang dan Pekanbaru dari bahaya narkotika.
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Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi, Direktorat
Jenderal Bea Cukai, Deni Surjantoro dalam acara press release
(27/10) menjelaskan bahwa Bea Cukai merupakan salah satu
instansi yang berwenang dalam mengawasi pembawaan uang
tunai terutama dengan nilai di atas Rp100 juta. “Pengawasan
ini merupakan bentuk tanggung jawab Bea Cukai dalam mendukung upaya pencegahan TPPU tertuang dalam Peraturan
Pemerintah nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang
Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau
ke Luar Daerah Pabean Indonesia sebagai implementasi dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” ungkap Deni.
Ditambahkan oleh Deni, guna menjaga dan memelihara
kestabilan nilai tukar, pengawasan lalu lintas uang, dan
pencegahan peredaran uang palsu, Gubernur Bank Indonesia
juga mengatur persyaratan dan tata cara pembawaan
uang rupiah yang keluar dan masuk wilayah kepabeanan
Indonesia. Untuk mencegah aksi TPPU, maka setiap orang
yang hendak membawa uang tunai lebih dari Rp100 juta
wajib melampirkan izin dari Bank Indonesia.
“Untuk terus menjaga keberlangsungan upaya pencegahan
TPPU, Bea Cukai juga aktif bekerja sama dengan lembaga
pemerintah terkait seperti Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) yakni, berkoordinasi dan
melakukan MoU untuk memperkuat sistem pengawasan
TPPU, di antaranya dengan terlibat dalam Diseminasi
Pengaturan Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen
Pembayaran Lainnya ke Dalam dan Luar Daerah Pabean
Indonesia.” pungkas Deni.

EVENT

BEA CUKAI TANJUNG PERAK MUSNAHKAN
15.360 MIRAS SENILAI LEBIH DARI RP1,2 MILIAR

BERKAS PERKARA DINYATAKAN LENGKAP, KASUS
TINDAK PIDANA CUKAI SIAP MASUK MEJA HIJAU

Surabaya –Bea Cukai Tanjung Perak pada hari Rabu (01/11)
melakukan pemusnahan terhadap barang impor yang tidak
diurus kewajiban kepabeanannya, sebanyak 15.360 botol
minuman keras dengan nilai mencapai lebih dari Rp1,2 miliar dimusnahkan Bea Cukai Tanjung Perak bekerja sama
dengan PT Multi Bintang Abadi.

SAMPIT – Bea Cukai Sampit pada Senin (30/10) melimpahkan
berkas tahap II perkara tindak pidana di bidang cukai alkohol
dengan tersangka AG kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari
Kotawaringin Timur. Selain itu Beacukai turut dilimpahkan
pula tersangka dan barang bukti berupa minuman keras
dengan berbagai merk dan jenis, yaitu vodka, anggur putih,
anggur merah, wisky, dan arak tradisional tanpa pita cukai
sejumlah 3.510 botol.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, Basuki Suryanto,
menyatakan bahwa terharap barang impor yang tidak diurus
kewajiban kepabeanannya akan dinyatakan menjadi barang
yang tidak dikuasai untuk kemudian dinyatakan menjadi
barang yang dikuasai negara, “setelah itu barang tersebut
akan menjadi barang milik negara, karena barang-barang
tersebut berupa minuman keras maka diputuskan untuk
dimusnahkan,” ungkap Basuki.
Basuki menambahkan selain melakukan pemusnahan minuman keras juga dilakukan pemusnahan terhadap barang
berupa buku bacaan, kaset VCD, mainan, tas dan barangbarang lain seperti handphone merk Nokia sebanyak 67
buah serta baterai laptop dengan berbagai merk sebanyak
262 buah. Tak hanya itu, sebanyak 10.680 botol air mineral
yang tidak memiliki izin juga dimusnahkan dalam kesempatan yang sama.
“Pemusnahan ini dilakukan guna melindungi masyarakat
dari peredaran barang-barang larangan dan pembatasan
yang berpotensi membahayakan masyarakat,” pungkas
Basuki.

Kronologinya dengan berbekal informasi dari masyarakat, Bea Cukai Sampit melakukan penindakan terhadap
toko tersangka yang beralamat di Desa Sebabi, Kecamatan
Telawang pada tanggal 18 Agustus 2017 yang langsung dilanjutkan dengan penyitaan barang bukti. Kemudian disusul tiga minggu berikutnya, Rabu (06/09/2017), dilakukan
penjemputan paksa terhadap tersangka setelah dua kali
mangkir dari panggilan penyidik.
Dengan berkas perkara yang dinyatakan lengkap (status
P21) oleh JPU Kejari Kotawaringin Timur, maka kasus ini siap
diajukan ke meja persidangan. Tersangka dijerat dengan
Pasal 54 UU Nomor 39 Tahun 2007 dengan ancaman pidana
minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, denda 2 kali hingga 10
kali nilai cukai. “Dalam waktu dekat, setelah dakwaan kami
rampungkan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan,” kata Kasi Intel Kejari Kotawaringin Timur,
Deddy Yuliansyah Rasid.
Kepala Kantor Bea dan Cukai Sampit, Hartono berharap
penerapan ketentuan yang tegas ini mampu memberikan
efek jera sehingga para pengedar dan penjual minuman
keras ilegal segera menghentikan kegiatannya. Ditengarai
penjual MMEA ilegal selama ini bandel karena menganggap
hukuman yang dapat dikenakan hanya hukuman tindak pidana ringan (tipiring) yang seringkali divonis denda berapa
ratus ribu saja.
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Diskusi Panel, Reformasi Bea
Cukai dalam Rangka Kelancaran
Dokumen Impor dan Ekspor

INI BUKTI KOMITMEN BEA CUKAI
LINDUNGI MASYARAKAT DARI
PEREDARAN BARANG ILEGAL

Paket kebijakan ekonomi dan kelancaran arus ekspor
impor di pelabuhan Tanjung Priok menjadi tema diskusi
panel yang di selenggarakan Kamar Dagang dan Industri
DKI Jakarta (KADIN DKI JAKARTA) pada 01 November 2017
dengan menghadirkan narasumber yakni Direktur Teknis
Kepabeanan, R. Fadjar Donny Tjahjadi

Tanjung Balai Asahan – Bea Cukai Teluk Nibung pada hari
Kamis (26/10) memusnahkan barang milik negara yang
berasal dari hasil penindakan periode Oktober 2016 hingga
April 2017 berupa sejumlah barang lartas di antaranya 273
bale press, 10 karton pakaian bekas, 395 karung bawang
merah, dan 110 unit handphone bekas, 16 buah ban mobil
bekas, 37 buah ban motor bekas, dan sejumlah kebutuhan
pokok.

Dalam presentasinya, R. Fadjar Donny Tjahjadi menyampaikan tentang Kebijakan Bea Cukai dalam rangka mendukung
kelancaran proses logistik, Ditjen Bea Cukai mempunyai
langkah strategis dan operasional, kemudian ada juga kemudahan untuk importir yang patuh seperti AEO dan MITA,
serta dengan adanya penataan kawasan pabean dan TPS.
Selain itu R. Fadjar Donny Tjahjadi juga menyampaikan
bahwa Dwelling Time saat Customs Clearence mengalami
penurunan dari 0,6 hari tahun 2015 menjadi 0,35 hari tahun 2017. Hal ini berpengaruh pada peringkat Ease of Doing
Business (EODB) Indonesia dari 106 naik menjadai 91 pada
tahun 2017. “Program AOE dan MITA diberikan kepada perusahaan yang memiliki risiko rendah. Dengan adanya AOE
dan MITA ini diharap adanya penurunan Dwelling Time,
Simplikasi Prosedur Kepabeanan, Efensiensi Biaya Logistik,
Safety and Security Logistik Supply Chain, Peningkatan
Kepatuhan Penggunan Jasa, serta Pengakuan dan Standar
Nasional. Yang kami inginkan adalah tidak semata-mata menurunkan Dweling Time, kami juga juga berusaha menurun
biaya logistik, “ ujar R. Fadjar Donny Tjahjadi.
Acara diskusi panel dihadiri juga Direktur Jenderal
Perdaganagan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke
Nurman, Dirut PT. Pelabuhan Indonesia II, Elvyn G. Masassya
yang juga sebagai narasumber panel diskusi. Acara ditutup
dengan tanya jawab yang diberikan kepada peserta diskusi,
serta pemberian cendramata yang diberikan oleh Ketua
Umum KADIN DKI Jakarta.
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Dalam release Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera
Utara, Oza Olavia mengungkapkan, keseluruhan barang
yang dimusnahkan tersebut terbukti melanggar ketentuan
baik pidana atau administrasi di bidang Kepabeanan.
“Sesuai dengan ketentuan perundangan, bagi barang yang
melanggar ketentuan akan ditetapkan sebagai barang milik
negara. Barang tersebut kami musnahkan untuk melindungi
masyarakat dari potensi yang membahayakan atas barangbarang tersebut.” Ungkap Oza Olavia
Dalam acara pemusnahan tersebut hadir sejumlah instansi
di antaranya Kapolres Tanjungbalai, Kapolsek Teluk Nibung,
Kepala Karantina Tanjung Balai Asahan, Kepala Pengadilan
Tanjung Balai, Komandan Pangkalan TNI AL Tanjung Balai
Asahan, dan perwakilan Komando Distrik Militer 0208
Asahan, serta perwakilan.
“Pemusnahan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat
dari potensi barang lartas yang membahayakan masyarakat.
Kami terus berupaya untuk menjaga konsistensi antara Bea
Cukai, TNI, dan POLRi dalam memberantas penyelundupan
barang lartas di Wilayah Sumatera Utara,”ujar Oza.

EVENT

Melalui Sistem Single Billing dan Single Payment, Bea Cukai turut berperan aktif
dalam perbaiki EODB Indonesia.
Dengan mengambil tempat di Aula Gedung Ali Wardhana
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada
Rabu 1 November 2017 diselenggarakan konfrensi pers
Ease of Doing Business (EODB) yang dihadiri oleh Menteri
Perindustrian, Airlangga Hartanto, Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPN) , Thomas Lembong, Wakil
Menteri Keuangan, Mardiasmo dan Direktur Jenderal
Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, Nur Marispatin sebagai narasumber
dalam acara tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin
Nasution dalam Sambutannya mengatakan bahwa Peringkat
EODB Indonesia secara keseluruhan telah meningkat dari
peringkat ke 91 saat ini menjadi peringkat ke 72. Hal ini
selaras dengan peningkatan nilai tambah manufaktur serta
kelancaran arus impor ekspor (Trading Across Border).

Kepala BKPN, Thomas Lembong mengatakan bahwa Trading
Across Border sangat berpengaruh dalam Peningkatan perndustrian di era globalisasi dan Dunia usaha harus memiliki
keleluasaan untuk mengimpor barang baku dan komponen
demikian juga untuk kelancaran produksi.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri Keuangan,
Mardiasmo mengatakan bahwa number of payment dan
time to compile menjadi indikator perhitungan ranking
dalam Ease of Doing Business. Number of payment berkaitan dengan perbaikan dalam perbaikan dalam pengisian
E-Filling. Time to compile, yaitu waktu yang diperlukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan menjadi
lebih cepat. Hal ini yang kementerian keuangan harapkan
untuk tetap dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan
kedepannya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Trade Facilitator,
turut berperan aktif dalam meningkatkan kemudahan pembayaran dan penagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka
Impor melalui pelaksanaan Sistem Single Billing dan Single
Payment. Hal ini diakui oleh World Bank sebagai bentuk kontribusi utama dari perbaikan kinerja Trading Across Border.
Sistem Single Billing dan Single Payment dapat menurunkan
angka Time to Impor ( Documentary Complience) dari 132,9
jam menjadi 119,2 jam
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Sinergi Pemberantasan Perdagangan Ilegal antara Kementerian Keuangan,
Kejaksaan Agung dan PPATK
Jakarta, 2 November 2017 – Sinergi Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan Agung berhasil membongkar modus penyelewengan fasilitas kepabeanan pada
Juni 2016 yang dilakukan oleh PT SPL, salah satu perusahaan
penerima fasilitas kawasan berikat yang mendapatkan penangguhan Bea Masuk (BM) atas bahan yang diimpor untuk
diolah di dalam negeri dan kemudian diekspor kembali.
Kasus ini tergolong besar karena di samping PT SPL merupakan industri strategis (tekstil), dalam pengungkapannya juga
menggunakan terobosan baru yang melibatkan ketiga instansi. Tidak sekedar tindak pidana kepabeanannya saja yang berhasil diungkap, tetapi sinergi ini juga berhasil membongkar
tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan PT SPL
meskipun modus yang dilakukan sangat rapi dan kompleks.
Modus tersebut berhasil diungkap berkat kejelian petugas Bea
dan Cukai menegah barang ekspor milik PT SPL pada bulan Juni
2016 yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan audit
investigasi ditemukan bahwa kasus ini juga menyebabkan kerugian negara yang tergolong besar mencapai lebih dari Rp118 miliar.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan penyidik Bea dan Cukai telah menetapkan
tersangka tindak pidana kepabeanan a.n Sdr. FL selaku
Direktur Utama, dan Sdr. BS selaku Direktur Keuangan PT
SPL. Selanjutnya, penyidik Bea dan Cukai telah menetapkan
Sdr. FL sebagai tersangka TPPU dan melakukan penyitaan
terhadap sejumlah aset milik tersangka FL berupa 16 rekening senilai lebih dari Rp6,7 miliar, tanah dan bangunan
dengan total luas tanah 7.693 m² dengan nilai pembelian
Rp23 miliar, mesin tekstil dengan nilai pembelian Rp50 miliar, satu unit apartemen dengan nilai pembelian Rp700 juta,
dan polis asuransi senilai lebih dari Rp1 miliar.
Sebelumnya, sinergi yang dibangun antara Kementerian
Keuangan, Kejaksaan Agung, dan PPATK sebelumnya juga
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berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan fasilitas Kawasan
Berikat oleh PT KYI pada Januari 2016 dengan modus membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tujuan yang telah ditentukan atau diizinkan (di luar Kawasan Berikat) sebanyak 1.096 roll kain dengan
nilai kerugian negara mencapai Rp4,4 miliar dan telah ditetapkan
lima tersangka. Kasus TPPU lain yang juga berhasil disidik oleh
DJBC adalah kasus tindak pidana penyerahan dokumen pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean PT GIS yang
diduga palsu atau dipalsukan atas tiga kontainer bermuatan produk tekstil pada Maret 2016 dan telah ditetapkan seorang tersangka. Menyusul keberhasilan pengungkapan kasus tersebut,
pada bulan November 2016 DJBC juga berhasil menggagalkan
upaya ekspor tekstil tiga kontainer milik PT LHD yang diberitahukan berupa curtain (tirai), namun setelah diperiksa petugas
kedapatan berupa air dalam plastik yang kemudian dibungkus
lagi dengan kain dan karton. Perkiraan nilai barang kurang lebih
Rp7 miliar dan telah ditetapkan satu orang tersangka.
Dalam kesempatan konferensi pers pada Kamis, 2 November
2017, Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat, Ade
Riphat Sudrajat menyatakan apresiasi kepada DJBC yang
telah berhasil mengungkap modus pelanggaran yang dilakukan PT SPL dan dirinya juga berterima kasih kepada
pemerintah karena dengan penegakan hukum ini tentunya industri tekstil di dalam negeri semakin terlindungi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC),
Heru Pambudi menjelaskan bahwa dalam kurun dua tahun
terakhir frekuensi penyidikan yang dilakukan DJBC terhadap
kasus-kasus tindak pidana kepabeanan terus meningkat. Di
tahun 2015, terdapat 110 kasus yang berhasil disidik oleh
DJBC, sementara di tahun 2016 meningkat menjadi 194 kasus,
dan hingga September 2017 telah mencapai 125 kasus. Dirjen
BC menambahkan bahwa di balik keberhasilan penyidikan
kasus-kasus tersebut masih ditemukan beberapa tantangan,
terutama dalam melakukan penyidikan kasus TPPU. Oleh karena itu, komitmen untuk terus meningkatkan sinergi dengan
PPATK, dan Kejaksaan Agung sangat diperlukan

PROFIL
KANTOR

Profil Kantor BC Madiun
Bea Cukai Madiun Pengawasan
Harus Lebih Kuat dan Berpotensi
Untuk Perkembangan Kawasan
Berikat

S

ebagai salah satu kantor Bea Cukai yang tipologinya dinaikkan dari tipe pratama menjadi tipe
madya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun kini terus
berbenah diri untuk memenuhi kebutuhan standar sebagai kantor tipe madya modern. Kenaikan
tipe ini, dengan sendirinya akan merubah komposisi jumlah pejabat maupun pegawai yang melakukan
pelayanan dan pengawasan.
Dengan terbitnya PMK Nomor 188/PMK.01/2016,
pada 5 Desemberi 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, kantor ini mengalami kenaikan tipe menjadi
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean C Madiun. Dengan adanya perubahan tipe ini, Kantor Bea Cukai Madiun yang semula merupakan satker Eselon IV berubah menjadi
satker Eselon III.
Secara administrative baik persuratan dan plang
kantor sudah dirubah dari Pratama menjadi Madya,
sekarang tinggal mempersiapkan koordinasi dan
kompetensi SDM-nya. “Jumlah pegawai sebelum
naik tipologi ada 29 orang dan sekarang baru 38
orang, ini akan terus berubah. Masih ada satu
Kepala Seksi Kepatuhan Internal yang belum terisi

dan beberapa Kasubsi yang belum masuk. Idealnya
nanti mungkin sekitar 50 orang, tapi prinsip kami
yang sudah ada kita optimalkan,” jelas Kepala
KPPBC TMP C Madiun, Gatot Priyo Waspodo.
Kebijakan pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai untuk menaikkan tipologi kantor Bea Cukai
yang mulai dibentuk pada tahun 1968 dengan
nama Kantor Douane Madiun ini memang sudah
benar. Walaupun dilihat dari sisi target penerimaan
negara yang dikumpulkan kantor ini tidak terlalu
signifikan, akan tetapi dari segi luas wilayah kerja,
KPPBC TMP C Madiun layak untuk dipertimbangkan.
Dibandingkan dengan Bea Cukai Kediri dan Blitar,
masih lebih banyak jumlah Kabupaten dan Kota
dalam pengawasan Bea Cukai Madiun.

QQ Kantor Bea dan Cukai Madiun
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penanaman modal asing khususnya
untuk mendirikan pabrik dan industri
kecil menegah. Belakangan ini ada
dua perusahaan Kawasan Berikat
yang baru berdiri dan memilih wilayah
Madiun sebagai lokasi kerjanya. Salah
satunya adalah PT. Dwi Prima Sentosa
yang belokasi di Ngawi memproduksi
sepatu merek Kalenji, pengembangan
usaha dari Mojokerto.

QQ Kepala KPPBC TMP C Madiun – Gatot Priyogo Waspodo

Wilayah kerja pengawasan dan
pelayanan KPPBC TMP C Madiun
yang berbatasan langsung dengan
Jawa Tengah ini meliputi wilayah
eks Karesidenan Madiun dengan
luas 5.910 Km2 yang meliputi lima
Kabupaten dan satu Kotamadya
yaitu Kotamadya Madiun, Kabupaten
Madiun, Kabupaten Ponorogo,
Kabupate Magetan, Kabupaten Pacitan
dan Kabupaten Ngawi.
Menurut Kepala Seksi Penindakan dan
Penyidikan Juni Pudji Kurniawan, program pengawasan yang dilakukan terhadap wilayah yang cukup luas dengan
jumlah personil yang sangat terbatas
ini harus tetap berjalan seoptimal
mungkin dengan mengutamakan sistim mapping gunanya agar dapat mengetahui potensi kerawanan yang ada
di wilayah masing-masing anggota.
Yang kedua, terkait dengan kerawanan,
akan dibuatkan gambaran mengenai
kemungkinan kerawanan dari yang
terkecil dengan membedakan
beberapa wilayah di beberapa
Kecamatan dalam satu Kabupaten
seperti membuat warna hijau, kuning
dan merah. Artinya dengan pemilihan
warna tersebut kami bisa memberikan
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gambaran profil masing-masing
Kecamatan tadi di dalam pengawasan
sektor cukai, baik dalam hal hasil
produksi maupun penyebarannya.
Yang ketiga, beberapa hal
terkait dengan minuman keras, dengan
pertumbuhan beberapa sektor industri
MMEA erat kaitannya dengan tempat
hiburan malam. Karena beberapa
karyawan atau pekerja hiburan malam
yang masuknya dari luar daerah
yang awalnya dari daerah terpencil,
bergeser ke tengah dan akan muncul
dampak sosial. Dalam hal inipun tetap
dilakukan pengawasan terhadap
peredaran minuman keras terutama
minuman illegal dengan tidak
dilengkapi pita cukai atau dengan pita
cukai bekas. Dan yang keempat adalah
letak Pacitan yang berseberangan
dengan titik laut, ini akan menjadi
pengawasan baru dengan munculnya
seksi narkotika, jadi mau tidak mau
harus dilakukan pengawasan di sektor
laut, dimana tempat tersebut rawan
masuknya barang-barang narkotika.
Dilihat dari sektor ekonomi dan
investasi yang berkembang di
daerah ini, wilayah kerja Bea Cukai
Madiun juga sangat potensial untuk

Menurut Djoko, Manajer Exim PT. DPS
yang memulai usahanya di Ngawi pada
tahun 2016 itu sudah mempekerjakan
karyawan kurang lebih 1.060 orang.
Alasan dari manajemen perusahaan
untuk memilih daerah ini sebagai
tempat usaha mereka salah satunya
adalah tersedianya lahan yang
lebih murah, dan juga tenaga kerja
dengan upah yang lebih rendah jika
dibandingkan dengan wilayah lain.
Apalagi tenaga kerja dari daerah ini
yang sebelumnya banyak menjadi TKI,
dengan kehadiran KB ini mereka bisa
dikaryawakan dan dipekerjakan di
daerahnya sendiri.
Kemudahan dan keuntungan yang
diperoleh PT. DPS selama ini membuat
perusahaan ini untuk merencanakan
pengembangan industri berikutnya
di daerah Magetan. Kerjasama
yang terjalin dengan Bea Cukai

QQ Kepala Kantor terjun ke lapangan untuk
melakukan pengawasan

PROFIL
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QQ Salah satu Kawasan Berikat di bawah pengawasan Bea Cukai Madiun

Madiun juga cukup baik. Dengan
menggunakan fasilitas KB perusahan
dapat penangguhan bea masuk dan

kemudahan dalam ekspor dan impor
tanpa harus diperiksa di pelabuhan
sekaligus menjadikan efisiensi dalam
hal biaya.
PT. DPS yang menempati luas lahan 7,8
Ha itu murni Penanaman Modal Asing
(PMA) dari Korea, dengan mengimpor
bahan baku dari China dan Hongkong
dengan kandungan local sebesar 30%
dari Tangerang. Sedangkan tujuan
ekspor barang jadi (sepatu) dari
perusahaan yang memproduksi sekitar

14.000 pasang sepatu dalam satu
bulan ini adalah negara Spayol.

dan selama ini primadona penerimaan
adalah dari sektor cukai.

Begitu juga dengan perkembangan
industri cukai tembakau dan minuman
mengandung etil alkohol, wilayah
kerja Bea Cukai Madiun masih cukup
potensial. Potensi tersebut terlihat
dari munculnya pabrikan maupun
industri rumahan yang memproduksi
rokok sigaret kretek tangan yang
bermitra dengan perusahaan rokok
terkenal. Dengan sendirinya potensi
penerimaan negara baik dari segi
penerimaan cukai maupun bea masuk
di masa depan dari wilayah kerja Bea
Cukai Madiun masih bisa dioptimalkan,

KPPBC TMP C Madiun mempunyai tugas
untuk melaksanakan kegiatan pelayanan
dan pengawasan di bidang kepabeanan
dan cukai dalam daerah wewenangnya
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut
Bea dan Cukai Madiun mempunyai
fungsi pelaksanaan intelijen, patroli,
penindakan dan penyidikan di bidang
kepabeanan dan cukai. Pengelolaan dan
pemeliharaan sarana operasi, sarana
komunikasi dan senjata. Pelaksanaan
pelayanan teknis di bidang kepabeanan
Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 12, desember 2017
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dan cukai. Pelaksanaan pemberian
perijinan dan fasilitas di bidang
kepabeanan dan cukai.
Fungsi lainnya adalah pelaksanaan
pemungutan dan pengadministrasian
bea masuk, bea keluar, cukai dan
pungutan negara lainnya yang
dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai. Melakukan penerimaan,
penyimpanan, pemeliharaan dan
pendistribusian dokumen kepabeanan

dan cukai. Pelaksanaan pengolahan
data, penyajian informasi dan laporan
kepabeanan dan cukai. Pengawasan
pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja,
serta pelaksanaan administrasi kantor.

“Kantor ini belum lama direnovasi,
tetapi tata letak ruangan masih perlu
dibenahi, khususnya untuk ruang
kerja Kepala Seksi,” kata Gatot Priyo
Waspodo.

Untuk mewujudkan tujuan di atas
Bea dan Cukai Madiun berkomitmen
dengan visi “menjadi kantor
pengawasan yang profesional
dan kantor pelayanan yang
mengutamakan layanan prima di
bidang kepabeanan dan cukai,”
dengan melakukan langkah-langkah
strategis diantaranya penerapan
prinsip-prinsip good governance
dalam memberikan pelayanan
kepada stakeholder seperti cepat,
efisien, transparan dan responsif.
Meningkatkan kompetensi (hard dan
soft competency) dan profesionalisme
SDM.
Pemanfaatan
dan
pengoptimalan sarana, prasarana dan
teknologi guna mendukung kegiatan,
serta pengawasan secara selektif
berdasarkan konsep manajemen
risiko.

Gatot Priyo Waspodo memaparkan,
sebenarnya pembenahan Bea Cukai
Madiun tidak terlalu rumit, artinya
kita berubah hanya ganti tipologi.
Jadi nomenklatur berubah ke Madya,
kantor tetap, personilnya sudah ada,
tinggal melanjutkan yang sudah ada.
Sedangkan kantor yang digabungkan
(merger), yang pindah pelayanan,
itu pasti akan lebih rumit. Sepeti
Bea Cukai Blitar dan Tulung Agung,
pelayanan lebih banyak di Tulung
Agung, sementra administrative
harus ke Blitar, begitu juga dengan
Panarukan.

Sedangkan dilihat dari segi sarana
dan prasarana terutama fisik kantor,
memang masih bagus dan bersih,
namun untuk penempatan ruang kerja
dan pelayanan masih perlu perbaikan
dan renovasi supaya sesuai dengan
kebutuhan dan peruntukannya.
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“Barangkali kita tidak terlalu rumit,
tapi semuanya memang harus
kita persiapkan. Sekarang tinggal
mempersiapkan SDM-nya, kompetensi
pegawai dan koordinasi. B i a r p u n
kita disini kurang begitu dikenal
orang, kelihatannya sepi, tapi
pengawasan harus tetap dilakukan.
Kalau pengawasan dilakukan harus
ada out putnya. Out putnya harus ada
penindakan. P2 harus atif, dan harus
keluar kantor,” kata Gatot mengahiri
pembicaraannya. (Piter)

PERATURAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana Pemasukan
dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah
Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas dan Pembebasan Cukai.

D

alam rangka mendorong pertumbuhan tingkat
perekonomian Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan mendukung pelaksanaan pengembangan kegiatan usaha di KPBPB secara
optimal dan berdaya saing, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan harmonisasi ketentuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB, sehingga
ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/
PMK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 Tentang Tata Laksana
Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan
Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
Adapun pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan dimaksud, antara lain:
1. Latar belakang diterbitkannya peraturan tersebut yaitu
dalam rangka penyempurnaan dan harmonisasi ketentuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke
dan dari KPBPB.
2. Tujuan yang hendak dicapai dari Peraturan Menteri
Keuangan dimaksud yaitu tercipta suatu kepastian
hukum serta dalam rangka mendorong pertumbuhan
tingkat perekonomian KPBPB dan mendukung pelaksanaan pengembangan kegiatan usaha di KPBPB secara
optimal dan berdaya saing.
3. Gambaran umum isi peraturan tersebut, antara lain :
a. Harmonisasi dan pemutakhiran ketentuan-ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai yang berlaku
di Daerah Pabean dengan ketentuan-ketentuan
di bidang kepabeanan dan cukai yang berlaku di
KPBPB.
b. Penguatan kewenangan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak

c.

d.

e.

f.

(DJP) berupa pemeriksaan bersama dalam pengawasan pemasukan barang asal tempat lain dalam
daerah pabean ke KPBPB dalam rangka pemberian
fasilitas perpajakan berupa PPN tidak dipungut.
Penambahan jenis layanan dan kemudahan di
KPBPB seperti pemberlakuan Modul Penerimaan
Negara Generasi Kedua (MPN G2), angkut terus,
pengeluaran sebagian (parsial), penyampaian
pemberitahuan pabean secara berkala, pembayaran berkala, pemeriksaan selektif atas pengeluaran
barang asal luar daerah pabean (LDP) ke tempat
lain dalam derah pabean (TLDDP) dan pemberlakuan Free Trade Agreement (FTA), dan barang
kiriman.
Penerapan Sistem Komputer Pelayanan berbasis
Pertukaran Data Elektronik (PDE) dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone
(PPFTZ) pada saat pemenuhan kewajiban pabean
untuk pemasukan barang ke atau pengeluaran barang dari KPBPB.
Penguatan ketentuan yang mengatur pengawasan
barang kena cukai (BKC) yang mendapat pembebasan cukai untuk dimasukkan ke KPBPB, seperti
ketentuan pencantuman informasi di label kemasan, pengenaan sanksi untuk pelanggaran di bidang
cukai di KPBPB, dan pengaturan rekonsiliasi antara
Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
(KPPBC) di KPBPB dengan KPPBC di pabrik pengirim di TLDDP.
Penambahan pengaturan tentang kriteria pemberian kuota oleh Badan Pengusahaan Kawasan atas
BKC yang mendapatkan pembebasan cukai untuk
dimasukkan ke KPBPB guna memenuhi kebutuhan
konsumsi masyarakat di KPBPB sehingga pemberian kuota tersebut dapat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 12, desember 2017
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LANGKAH

Bea Cukai CAPAI TARGET
PENERIMAAN 2017

Fundamental ekonomi Indonesia dinilai terus menguat. Penguatan itu terlihat dari tingkat
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terbukti, di tengah ketidakpastian ekonomi global Indonesia
masih bisa tumbuh 5,02 persen tahun lalu. Bank Dunia pun memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi Indonesia tahun 2017 ini sebesar 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat
serta harga komoditas yang lebih tinggi dinilai menjadi pendorong utama.

P

ertumbuhan konsumsi rumah tangga juga diproyeksikan akan meningkat karena nilai tukar rupiah yang
cukup stabil. Sementara, upah riil yang lebih tinggi
dan angka pengangguran yang terus menurun memberi dukungan bagi peningkatan daya beli konsumen.
Pernyataan di atas merupakan penelitian dan pengamatan
Bank Dunia terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Dari
kondisi ini terjadi pro dan kontra di masyarakat yang cenderung lebih melihat kondisi yang riil saat ini, banyak nya
retail besar yang berguguran menimbulkan kekhawatiran
masyarakat akan kondisi ekonomi yang semakin tidak sehat.
Dari pengamatan Bank Dunia dan kekhawatiran masyarakat, bangsa ini masih berharap seluruh target penerimaan
negara dapat tercapai atau terpenuhi. Masyarakat menilai
pencapaian target juga menjadi indikator penentu dari kondisi perekonomian yang sesungguhnya.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah
satu institusi pemungut pajak yang terlibat langsung dari
kegiatan perekonomian karena melayani kegiatan ekspor
impor, turut mendapat tekanan dan harapan dari seluruh
masyakarat untuk dapat memenuhi seluruh target yang
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telah ditetapkan. Bahkan target penerimaan DJBC yang
merupakan 10 % dari seluruh target penerimaan negara
menjadi salah satu harapan penerimaan dan pengawasan
dari kebocoran keuangan negara.
Masih banyaknya upaya penyelundupan untuk menghindar
dari kewajiban perpajakan mengharuskan ada extra effort
yang harus dilakukan oleh DJBC. Akan kondisi tersebut,
jauh sebelum kondisi ekonomi dikhawatirkan seperti saat
ini, DJBC sudah banyak melakukan berbagai upaya pengawasan maupun optimalisasi pencapaian target penerimaan.
Khusus untuk tahun 2017, target penerimaan DJBC ditetapkan sebesar Rp189,1 T. Dengan target tersebut, ada
beberapa upaya yang dilakukan untuk pencapaian target
penerimaan tersebut. Upaya itu ada yang telah dan sedang
dilaksanakan, ada juga upaya yang akan dilaksanakan.
Untuk upaya yang telah dan sedang dilaksanakan meliputi,
pertama implementasi program sinergi Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) dengan DJBC. Implementasi ini merupakan kebijakan relaksasi pengangsuran utang Bea Masuk (BM) (PMK
122/PMK.04/2017). Implementasi program Sinergi DJP-DJBC
lainnya adalah (Joint Analysis/Audit) dimana telah diperoleh

MAIN
REPORT

“DGCE’s

strategic plans in
achieving revenue of 2017”

It is assessed that the fundamental economy of Indonesia has been continuously increasing.
Such increase may be seen from the high extent of growth of economy. Evidently, in spite of
uncertain situation, global economy of Indonesia may still grow in the value of 5.2 percent
during the preceding year. The world Bank has projected that the economic growth of Indonesia
during this year of 2017 is 5.2 percent. It is considered that a stronger economic growth and
higher price of commodity will be main encouragement.

I

t is also projected that the growth of household
consumption will increase because of quite stable
exchange rate of rupiah. Meanwhile, higher real wage and
continuously decreasing rate unemployment will provide a
support for increasing buying power of consumers.

in order to meet the whole target having been specified.
Even, the target of revenue of the Directorate General of
Customs and Excise, namely 10 percent of the whole target
of state income, is one of objects of expected income and
control from financial leak of state finance.

The above statement is a result of research and observation
by the World Bank concerning economic condition of
Indonesia. Owing to this condition, there is pro and contra
in the public which tend to see the current real condition,
many large retailer which are unsuccessful engender
a concern of public concerning increasingly unhealthy
economic condition.

Many attempts of smuggling for evading tax will require an
extra effort which must be performed by the Directorate
General of Customs and Excise. With regard to such
condition, long time before such current economic condition
is concerned, the Directorate General of Customs and Excise
has performed various efforts of control and optimization
in order to reach the target of revenue.

Based on observation of the World Bank and concern of
public, the nation still expect that the whole target of state
revenue may be achieved and fulfilled. The public assess
that the achievement of target will also be a determinant
indicator of the real economic condition.

Specifically for the year of 2017, the target of revenue
of DGCE is IDR. 189.1 trillion. For such target, there are
several efforts which must be made in order to reach such
target of revenue. Such efforts have implemented, being
implemented and, also, will be implemented.

The Directorate General of Customs and Excise (DGCE), as
one of institutions of tax collection which is directly involved
in economic activity because of serving activity of export and
import, also face pressure and expectation from the public

The effort which have been and being implemented include,
first, implementation of synergy program of the Directorate
General of Taxation (DGT) DGCE. This implementation
constitutes a policy on relaxation of installment of debt of
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perilaku (INS-02), pelaksanaan Operasi Pasar, Operasi Patuh
Ampadan I dan II, Jaring Sriwijaya, Jaring Wallacea dan
Patkor Kastima, otomasi pelayanan pemesanan pita cukai,
sinergi dengan Pemda terkait sosialisasi dan pemberantasan
rokok ilegal, operasi bersama dengan Kepolisian Republik
Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat
pusat maupun daerah, penerapan Passenger Name Record
for Government (PNR GOV) di Bandara Internasional, pelaksanaan survei tentang peredaran rokok illegal, pengawasan
dan pelayanan kantor pos lalu bea, dan Pelayanan penerbitan NPPBKC baru dan P3C (SKT).

QQ Gedung Bea Cukai

Rp2,1 T dari target Rp1,9 T dengan Total Potensi sebesar
Rp7,2 T + USD 7,7 juta (per 6 Oktober). Realisasi oleh DJBC
Rp132.9M dari total potensi Rp138 M.
Kedua, Peningkatan jumlah pengusaha patuh ditandai
dengan berkurangnya Importir Berisiko Tinggi (IBT). Dan
ketiga, pelaksanaan spot check titik rawan integritas, yaitu pelayanan pemeriksaan fisik dan dokumen, pengawasan dan pelayanan fasilitas Tempat Penimbunan Berikat
(TPB), pengawasan pemuatan bongkar timbun dan muat
di luar kawasan pabean, pelayanan manifest, optimalisasi
pengawasan di 5 pelabuhan dan 5 bandara utama, pesisir
timur Sumatera, perbatasan darat, kegiatan antar pulau,
Pusat Logistik Berikat (PLB), dan Gudang Berikat (GB), dan
Kawasan Berikat (KB) berisiko tinggi, perusahaan penerima
fasilitas Cukai, Kawasan Bebas (FTZ).
Kemudian pengawasan ekspor pengguna fasilitas pabean, dan ekspor barang lartas, optimalisasi pelaksanaan
penelitian ulang, implementasi Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU) pada tindak pidana kepabeanan, penyempurnaan mekanisme penjaluran berdasarkan analisis
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Sedangkan upaya yang akan dilaksanakan, antara lain memastikan kelancaran pelunasan Cukai bulan Nopember 2017
sebesar Rp12,5 T. Melakukan assessment produksi dan pemantauan rencana pesan pita cukai (P3C) sampai dengan
10 Nopember (Rp 13,9 T), 24 Nopember (Rp0,75 T) dan 30
Nopember (Rp1,5 T). Memastikan agar total pembayaran
cukai (CK-1) netto sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp145,76 T. Peningkatan kapasitas pemeriksaan kepabeanan (extra effort). Mengintensifkan program penertiban
importir/cukai berisiko tinggi (PIBT/PCBT). Pengawasan implementasi barang kiriman dan e-commerce. Dan, mengantisipasi dampak kontraksi PIBT melalui exercise kebijakan.
Selain itu, Implementasi tata laksana pengawasan online,
pembentukan Satuan Tugas Khusus Penindakan (Special
Enforcement Team), penguatan Human Intelligent, pengawasan Kawasan Bebas, PLB, GB, KB, perbatasan darat, pesisir
timur Sumatera, kegiatan antar pulau, dan ekspor berisiko
tinggi secara berkesinambungan, mengusulkan kepada K/L
terkait untuk mengatur batasan penggunaan mesin tempel
pada kapal cepat dan penggunaan AIS, kampanye Nasional
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Import Duty (PMK 122/PMK.04/2017). The implementation
of other program of Synergy of DGT-DGCE is (Joint Analysis/
Audit, wherein, IDR. 2.1 T have been obtained from the
target of IDR. 1.9 T with Total Potency of IDR. 7.2 T + USD
7.7 million) per 6 October. Realization by the DGCE is IDR.
132.9 M from total potency of 138 M.
Second, the Increasing quantity of obedient business
and decreasing High-Risk Importer. And, third, the
implementation of Spot Check with integrity risky point,
namely the implementation of physical examination and
document verification, supervision and service of TPB
facility, supervision of unloading and loading activity outside
of customs area, manifest service, optimization of service at
5 ports and 5 main airports, eastern coast of Sumatera, land
border, interisland activity, PLB, and GB with high risk, the
company receiving Excise facility, Free Zone (FTZ).
Subsequently, the supervision of Export Using Customs
Facility, and Export of Lartas Goods, optimization of
research, implementation of TPPU for customs-related
criminal act, perfection of mechanism based on behavioral
analysis (Ins-02), implementation of Market Operation,

Obedience Operation of Ampadan I and II, Jaring Sriwijaya,
Jaring Wallacea and Patkor Kastima, automation of excise
tape order service, synergy with the Local Government in
relation to socialization and eradication of illegal cigarette,
joint operation with the Indonesian Police and BNN in th
level of central and regional, application of PNR GOV at
the International Airport, implementation of survey for
circulation of illegal cigarette, supervision and service of
customs post office, and issuance of new NPPBKC, and P3C
(SKIT)
Meanwhile, the efforts to be implemented will be, inter
alia, to ensure smooth acquittal of Excise for November
2017 in the amount of IDR. 12.5 T, to conduct production
assessment and monitoring of excise tape order plan (P3C)
up to 10 November (IDR. 13.9 T), 24 November (IDR. 0.75
T) and 30 November (IDR. 1.5 T), to ensure that total net
payment of excise (CK-1) up to 31 December is in the amount
of 145.76 T, to increase the capacity of customs examination
(extra effort), to intensify the regulation program for
importer/high-risk excise (PIBT/PCBT), to supervise the
implementation of delivery goods and e-commence and,
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QQ Penertiban importir berisiko tinggi. menjadi salah satu upaya pencapaian target penerimaan.

Anti Rokok Ilegal (Deklarasi Penertiban Cukai Berisiko
Tinggi), penyelesaian barang hasil penindakan (BHP) yang
berdampak pada penerimaan, sinergi dengan Pemerintah
Daerah terkait penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) dan pajak rokok untuk penanggulangan
barang kena cukai (BKC) ilegal, sinergi pengawasan BKC di
daerah produksi, jalur distribusi dan pemasaran, pembangunan Pusat Komando Pengendalian (Puskodal) Patroli
Laut, serta Pelatihan dan Pembentukan Tim Penindakan
Kapal (VBSS-Visit Board Search and Seizure).
Dengan berbagai cara yang dilaksanakan maupun yang akan
dilaksanakan, diharapkan beban target penerimaan DJBC
dapat tercapai hingga 100 %. Karena, kinerja DJBC kini terus diawasi oleh semua pihak yang menginginkan negeri ini
dapat menghasilkan penerimaan secara optimal dengan
pelayanan yang diberikan pun maksimal.
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Arahan Menteri Keuangan

Maka tidak heran jika Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan arahan yang sangat tertuju untuk semua jajaran
DJBC yaitu, “reformasi kepabeanan dan cukai seperti genderang perang. Ini terkait keberpihakan organisasi ke entitas
yang menginginkan DJBC makin baik. Seluruh unsur DJBC
harus merasakan jiwa reform yang tumbuh, leadership tidak hanya ada di Direktur Jenderal atau Eselon II, tapi juga
dijiwai jajarannya”.
Arahan ini tentunya harus dijalankan oleh seluruh jajaran
DJBC yang juga menginginkan kerja keras mereka dapat
dihargai dan dihomati oleh seluruh pihak. Terbukti, dari kinerja yang makin baik ini, target penerimaan pun mencapai
kata terpenuhi. Bahkan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Heru Pambudi menunjukkan optimismenya dalam memenuhi target penerimaan ini.

MAIN
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QQ Control of high-risk importer is one of efforts in achieving the target of revenue.

to anticipate the impact of contraction of PIBT through the
exercise of policy.

(Puskodal) of Sea Patrol, and Training and Establishment of
VBSS-Visit Board Search and Seizure.

Moreover, the implementation of online control
administration, establishment of Special Enforcement
Team), reinforcement of Human Intelligent, Free Zone
Control, PLB, GB, KB, land border, Eastern Coast of
Sumatera, interisland activity, and sustainable high-risk
export, to propose to the related KL in order to regulate the
limitation on utilization of attached machine on speedboat
and utilization of IS, Anti Illegal Cigarette National Campaign
(Declaration on Regulation of High-risk Excise), settlement
of BHP having impact on revenue, synergy with the local
government in relation to the utilization of DBH CHT and
Cigarette Tax for overcoming illegal BKC, synergy of control
of BKC in the production area, distribution and marketing
channel, development of Center for Control Commando

With various methods having been implemented and to be
implemented, it is expected that the target of revenue of
the DGCE DJBC will be achieved completely because, the
performance of the DGCE is presently supervised by all
parties which desire the state to obtain optimal revenue as
a result of maximum service.

Direction/Instruction of the Minister of Finance

It is not surprising if the Minister of Finance, Sri Mulyani,
provide and instruction for all personnel of the DGCE,
namely, “customs and excise reform as a drum of war. It is
related to the partiality of organization to the entity which
desire a better DGCE. All elements of DGCE must perceive
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QQ Ekspor minerba. menjadi kunci terlampauinya target bea keluar.

Dijelaskan Direktur Jenderal, hingga 10 Oktober 2017, target
penerimaan DJBC telah mencapai Rp113,7 triliun atau sekitar 60,3 % dari target keseluruhan. ”Penerimaan bea masuk
sebesar Rp25,7 triliun atau 77,32 %, cukai sebesar Rp85,1
triliun atau 53,31 %, sedangkan bea keluar sudah mencapai
Rp2,85 triliun atau 105,8 %,” jelasnya.
Pencapaian hingga 105,8 % dari bea keluar ini menurut
Direktur Jenderal didukung oleh ekspor minerba. Sedangkan
untuk bea masuk masih diyakini bisa tercapai dengan dukungan naiknya volume impor dan penertiban importir
berisiko tinggi atau impor borongan yang tentunya akan
menaikan tax base sehingga revenue pasti akan naik,.
Kondisi ini juga diakui oleh Direktur Penerimaan dan
Perencanaan Strategis DJBC, Sugeng Apriyanto, menurutnya
dengan rutin effort dan ekstra effort optimis target penerimaan dapat tercapai walaupun masih ada beberapa kendala
yang akan dihadapi, seperti penurunan produksi untuk cukai yang mencapai 2-3 % membuat penerimaan pun harus
membuat kebijakan yang mendukung.
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“Dengan adanya extra effort diharapkan semua target tercapai, adapun extra effort ini lebih pada pengawasan berlapis
sehingga menghilangkan pelanggaran dengan sekecil-kecilnya bahkan nol sehingga berdampak pada penerimaan,”
paparnya.
Demikian halnya dengan cukai. Hasil penelitian Universitas
Gadjah Mada (UGM) pun menunjukkan penurunan pelanggaran, namun ada juga yang beralih pelanggarannya. Dalam
hasil penelitian itu dijelaskan jika dibandingkan dengan
tahun 2016, maka di tahun 2017 ini ada tren penurunan
untuk jenis pelanggaran. Pelanggaran terhadap hasil tembakau turun menjadi 1,2 %. Terjadi kenaikan pergeseran
modus pelanggaran, yaitu polos mengalami kenaikan 0,1
%, salah personalisasi mengalami penurunan 1,7 %, salah
peruntukan mengalami kenaikan 0,7 %, bekas mengalami
penurunan 1 %, dan palsu mengalami kenaikan 0,5 %.
Hasil penelitian lain juga menunjukan penurunan tingkat
pelanggaran pada salah personalisasi merupakan dampak
dari penerapan SE-03 tahun 2017 tentang otomasi tidak
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QQ Export of mineral and coal is the key of surpassed target of export
duty.

QQ Decreasing production which reach 2-3 percent is an annual trend
which arise in the tobacco industry.

the growing spirit of reform. Leadership exists, non only in
the Directorate General or Echelon II, but also all personnel.”

duty may be reached based on the increasing volume of
import and regulation of high-risk importer or lump sum
import which will certainly increase the tax base and, the
revenue will certainly increase.

This instruction must be certainly implemented by the
whole personnel of DGCE which also desire that their hard
work is appreciated and respected by all parties. Evidently,
owing to such better performance, the target of revenue
may be fulfilled. Even, the Director General of Customs and
Excise, Heru Pambudi show his optimism in the fulfillment
of target of revenue.
It is elucidated by the Director General, up to 10 November
2017, the target of revenue of the DGCE has reached IDR.
113.7 trillion or approximately 60.3 percent of the whole
target. “The revenue from import duty is IDR. 25.7 trillion
or 77.32 percent, excise: IDR. 85.1 trillion or 53.31 percent,
while export duty has reached IDR. 2.85 trillion or 105.8
percent.
The attainment up to 105.8 percent of the export duty is,
according to the Director General, supported by the export
of mineral and coal. Meanwhile, it is believed that, import

This condition is also admitted by the Director of Revenue
and Strategic Planning of DGCE, Sugeng Apriyanto.
According to him, owing to routine effort and extra effort,
the target of revenue will be achieved, although there are
several obstacles to be faced, such as decreasing production
for excise which reach 2 up to 3 percent, and therefore, a
supporting policy must be establish ed.
“Owing to the existence of extra effort, it is expected that
all targets may be achieved. This extra effort is focused on
extra control in order to minimize and eliminate any breach
up to the value of zero and, therefore, will have good impact
on the revenue,” he said.
Likewise, the excise. The result of research by UGM also
indicate a decreasing breaches; however, some breaches
are diverted. In the result of research, it is explained, if
Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 12, desember 2017
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QQ Penurunan produksi. yang mencapai 2-3 % adalah tren yang terjadi
pada industri hasil tembakau tiap tahunnya.

melayani pemesanan pita cukai, dan pelanggaran polos
mengalami peningkatan mengingat pada survei internal
DJBC tahun 2017 Kawasan Bebas menjadi salah satu objek survei dan terdapat jenis pelanggaran tidak berlabel
Khusus Kawasan Bebas, yang sebelumnya tidak ada pada
survei UGM.
Melihat tantangan dan upaya yang telah dijalankan oleh
DJBC, menggambarkan jika pemenuhan target terus berjalan sesuai dengan harapan. Memang, masih ada beberapa
kebocoran yang kini terus ditangani secara profesional dan
optimal oleh seluruh jajaran DJBC. Bahkan melihat optimisme yang disampaikan pimpinan DJBC akan pemenuhan
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target penerimaan yang dibebankan seakan menjawab jika
perekonomian bangsa saat ini baik-baik saja.
Akhir tahun 2017 semakin dekat, dan penerimaan pun
optimis dapat terpenuhi. Kinerja DJBC tentunya tidak hanya ditentukan di akhir tahun saja tapi juga bagaimana di
awal-awal tahun dapat memprediksi dan melakukan upaya pencapaian target dengan berbagai kendala yang rutin
dihadapinya. Harapan penerimaan yang sesuai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini banyak ditunggu oleh masyarakat. Karena semakin besar pencapaiannya
maka semakin yakin bangsa ini mengalami pertumbuhan
ekonomi sehinggga kekhawatiran Indonesia sedang kerisis
perekonomian dapat terjawab dengan terpenuhinya target
penerimaan. (pomo)
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compared with the year of 2016, then, in this year of 2017,
there is a trend of decrease for the type of breach. The
breach of tobacco has decreased into 1.2 percent. There
is an increasing modus of breach, namely plain increase
0.1 percent, wrong personalization decreased 1.7 percent,
wrong allocation increase 0.7 percent, used decrease 1
percent, and false increase 0.5 percent.
Other result of research also indicate a decreasing extent of
breach for wrong personalization as an impact of application
of SE-03 for the year of 2017 concerning automation of
not serving order of excise tape and, plain breach has an
increase because, in the internal survey of DGCE of 2017,
the Free Zone is one of objects of survey and, there is a
type of unlabeled breach Special Free Zone, which was not
previously found in the survey of UGM.
Based on the challenge and effort having been made by
the DGCE, it is described that the fulfillment of target must
be in accordance with the expectation. Indeed, there are

still several leaks which are, at present, professionally
and optimally handled by the entire personnel of DGCE.
Even, based on the optimism shown by the leader of DGCE
concerning fulfillment of target of revenue, it seems that
the present economy of state is good.
The end of year of 2007 has approached and, optimistically,
the revenue will be fulfilled. The performance of DJB will
not, certainly, be determined only at the end of the year,
but also at the beginning of the year. We must be able to
predict and make an effort in achieving the target in spite
of various obstacles which are routinely faced by us. An
expectation of revenue which is in accordance with the
State Budget is currently awaited by the public. Because, the
larger the attainment is, the more confidence that the state
will achieve economic growth and, the anxiety of Indonesia
which is suffering economic crisis may be responded by the
fulfillment of target of revenue (pomo)
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Sugeng Apriyanto

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC

“Kuncinya Dua, Penertiban
Importir dan Cukai Berisiko Tinggi.”

B

anyaknya tantangan dan hambatan dalam pencapaian penerimaan negara khususnya di jajaran DJBC,
memerlukan upaya dan kebijakan yang saling berpihak. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian target
penerimaan DJBC saat ini, termasuk upaya dan kendala
apa saja yang dihadapi, Warta Bea Cukai mewawancarai
Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis (PPS),
Sugeng Apriyanto. Berikut kutipannya:

Hingga saat ini bagaimana pencapaian
penerimaan baik bea masuk, bea
keluar , maupun cukai ?
Penerimaan kita sampai kuartal ke-3 sekitar 60,13 persen
(per 10 Oktober) dari target 2017 sebesar Rp. 189,1 triliun.
Dengan perincian, bea masuk mencapai Rp. 25,7 triliun atau
77,32 persen dari target. Untuk penerimaan cukai sebesar
Rp. 85,1 triliun atau 53,31 persen dari target. Sementara,
penerimaan dari bea keluar sudah mencapai Rp. 2,85 triliun
atau 105,8 persen dari target.

Dengan kondisi demikian apakah optimis
akan mencapai 100 persen?
Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2017 ini, kami berusaha sampai dengan 100 persen dan kemungkinan untuk
bea masuk akan tercapai. Sementara untuk cukai, kami masih akan terus berusaha mencapai angka tersebut, walaupun banyak tantangannya, seperti penurunan produksi yang
mencapai 2 hingga 3 persen.
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Apa saja upaya yang dilakukan untuk
pemenuhan target tersebut?
Upaya yang kami lakukan ada dua, yaitu optimalisasi dengan
rutin effort dan ekstra effort. Kalau yang rutin effort, itu
adalah upaya yang tiap tahun dilakukan oleh bea cukai baik
untuk bea masuk, bea keluar, maupun cukai. Sedangkan
untuk ekstra effort, kami melakukan kebijakan secara
berlapis melalui sistem koreksi. Sistem koreksi ini kami
akan melihat apa yang sebelumnya sudah diputuskan atau
seperti pertanyaan berlapis, melalui nota pembetulan atau
notul, bisa dengan penelitian ulang atau penul, dan bisa juga
dengan audit.

Bagaimana dengan cukai?
Untuk cukai, kami akan tambahkan dengan assesment produksi dan peredaran. Jadi kami akan melihat apakah benar
atau tidak pabrik ini memproduksi hasil terbakau merek ini
dengan jumlah yang telah dilaporkan. Sedangkan di peredaran kita melihat di pasar apakah produk tersebut memang
ada. Dengan assesment tersebut, maka kita dapat selalu
memantau kerja laju produksinya. Dan yang paling penting, kegiatan ini bukan baru tahun ini saja dilakukan, sejak
beberapa tahun yang lalu kita juga sudah melakukannya,
dan umumnya kami menjalaninya di akhir tahun tepatnya
sekitar bulan Juli.

Jadi peningkatan penerimaan di
akhir tahun itu berkat adanya ekstra
effort yang dilakukan DJBC?
Tidak, hasil dari ekstra effort itu antara dua hingga tiga persen saja dari pencapaian target. Jadi misalnya target 100
maka secara umum penerimaan itu sekitar 2 sampai 3 persen adalah hasil ekstra effort, selebihnya adalah rutin effort
yang kami jalani.

Upaya ini merupakan salah satu
kebijakan pencapaian penerimaan?
Iya, semua itu kebijakan yang kita laksanakan sesuai dengan
intensifikasi penerimaan. Sedangkan untuk ekstensifikasi,
kita sedang mengusulkan beberapa produk yang memungkinkan untuk kita jadikan objek kena cukai. Dan hal ini sedang digodok di lintas kementerian, seperti produk plastik,
minuman bersoda, bahkan saat ini kami juga mengusulkan
digitalhood untuk dikenai cukai.

Maksudnya seperti apa?
Kami mengusulkan kalau hasil penjualan online bisa dikenakan cukai, apakah barang tersebut ’tenjibel’ atau barangnya
nyata, seperti pengiriman barang dari luar negeri. Atau yang
intenjibel barang-barang tidak nyata, misalnya film, buku,
games, gambar, dan lain sebagainya.
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Strategi lainnya untuk pemenuhan
target penerimaan?
Untuk perencanaan strategis yang dilaksanakan selain faktor-faktor tadi, kita juga akan melaksanakan monev atau
monitoring evaluasi secara berkala. Bahkan untuk saat ini
monev tidak hanya dilakukan perbulan tapi untuk akhir tahun monev dilakukan harian yang tentunya juga didukung
dengan konsolidasi. Seperti yang saat ini dilakukan, yaitu
rakorgab yang dilaksanakan dalam rangka konsolidasi menyamakan cara pandang, menentukan objek-objek, evaluasi
untuk mengoptimalkan penerimaan. Jadi ada konsolidasi
ekternal dan internal , ada juga koordinasi, dan juga sosialisasi. Inilah beberapa program strategis yang kita lakukan.

Kalau begitu tercapainya target penerimaan
Bea Cukai ini bisa menjawab keraguan
akan kondisi perekonomian bangsa?
Begini, dari sisi PPn penerimaan kita naik nya 20 persen, padahal
untuk tarif PPn itu flat 10 persen. Jika terjadi kenaikan 20 persen pada PPn ini sulit mengatakan bahwa ekonomi sedang lesu,
karena saat ini transaksinya menghasilkan PPn nya bertambah
20 persen itu PPn impor. Dengan demikian, jika PPn impor naik
berarti kegiatan ekspor impor kita relatif sangat tinggi.

Dibanding tarif bea masuk untuk
tarif PPn jauh lebih tinggi?
Memang demikian, karena jika dilihat dari penerimaan PPn
impor, kita bisa lihat adanya kenaikan dibanding tahun lalu
sebesar 20,9 persen. Artinya, tax base nya naik 20 persen
dengan tarif sama-sama 10 persen. Kenapa tarif bea masuk
rendah? Karena tarif bea masuk kita itu seperlima dibandingkan tarif PPn.

Kapan hal itu bisa dijalankan?
Untuk saat ini masih dikaji lebih dalam karena untuk penerapan itu kita membutuhkan payung hukum yang kuat, jika
payung hukumnya sudah ada dan kuat baru akan dibahas
tentang sisdur dan mekanismenya. Selain itu, untuk penerapan itu kita juga memerlukan sarana dan instrumennya
termasuk SDM-nya, karena penerapan digitalhood harus didukung oleh SDM yang paham akan tatacara pemungutan
pajak barang tidak nyata karena aktualnya berbeda dengan
pemungutan barang nyata. Jadi ada beberapa aspek yang
harus kita perhatikan karena ini merupakan suatu keniscayaan atau yang dikenal dengan e-commerce. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, harus dipersiapkan segala halnya.
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Dari sekian program yang telah dan
akan dijalankan oleh DJBC, program
apakah yang dinilai paling strategis?
Program yang paling strategis diantara kegiatan intensifikasi
maupun ekstensifikasi adalah penertiban importir berisiko tinggi untuk bidang pabean. Sedangkan di bidang cukai program
penertiban cukai berisiko tinggi. Jadi, kedua program ini secara strategis kita kerjakan. Dengan penertiban importir maka
yang nakal-nakal akan dibina yang diharapkan dapat berdampak pada kegiatan ekspor impor menjadi benar dan bayarnya
lebih baik. Demikian juga dengan cukai, barang kena cukai yang
produksinya ilegal dengan dilakukan penertiban cukai berisiko
tinggi maka pembayaran cukai menjadi lebih benar. Jadi program yang signifikan dan spesifik dari DJBC adalah penertiban
impor berisiko tinggi dan cukai berisiko tinggi. (***)

FEATURE

Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai

Menjalankan Tugas Berdasarkan
Pelimpahan Wewenang KPU atau KPPBC
QQ KPPBC TMP C Kendari

Kantor Bantu Bea Cukai Pomalaa

S

esuai dengan PMK 188/2016 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai (KPPBC) Pratama Pomalaa, berubah menjadi Kantor Bantu pada
KPPBC TMP C Kendari. Ada sebagian besar KPPBC Tipe Pratama mengalami kenaikan kelas menjadi KPPBC TMP C, sedangkan yang lain yang tidak naik
tipe, tidak dihilangkan namun dilebur, beralih fungsi menjadi kantor bantu pada
kantor pabean terdekat.

Kantor bantu pada intinya adalah unit
organisasi non struktural yang menjadi tempat pelaksanaan sebagian tugas
pelayanan kepabeanan dan cukai yang
berada di lingkungan KPU atau KPPBC
yang pelaksanaan tugasnya didasari
oleh pelimpahan wewenang dari kepala KPU atau KPPBC.
Terletak di sekitar area dua perusahaan
pertambangan, Kantor Bantu Pomalaa
melakukan pengawasan dan pelayanan
di tiga kabupaten yakni Kolaka, Kolaka
Utara dan Kolaka Timur. Sebelum
menjadi kantor bantu Pomalaa, kantor ini mengawali kiprahnya sebagai
kantor modern pada tahun 2012 dengan berlandaskan Peraturan Menteri
Keuangan No. 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 sebagai Kantor
Pratama.

QQ Kantor Bantu Bea dan Cukai Pomalaa

Dalam menjalankan fungsinya sebagai
Trade Fasilitator, Industrial Assistence,
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Revenue Collector dan Community
Protector, KPPBC Tipe Pratama
Pomalaa melaksanakan kegiatan
pengawasan dan pelayanan ekspor
serta impor
terutama terkait

dengan kegiatan industri pertambangan nikel.
Kemudian berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 5
Desember 2016, KPPBC Tipe Pratama
Pomalaa dilikuidasi dan bergabung
menjadi KPPBC TMP C Kendari. Dengan
demikian kegiatan di kantor tersebut
bertujuan membantu KPPBC TMP C
Kendari atas kegiatan pelayanan dan
pengawasan terkait kepabeanan dan
cukai yang berjalan di daerah Pomalaa.
“Segala kegiatan yang dilakukan di
daerah Pomalaa menjadi tanggung
jawab KPPBC TMP C Kendari,”
demikian disampaikan Kepala
KPPBC TMP C Kendari,
Denny Benhard.
Seperti
dijelaskan Denny, alasan

dileburnya KPPBC Pratama Pomalaa
dikarenakan adanya reorganisasi dan
mempertimbangkan kebutuhan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (DJBC) sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016
tanggal 5 Desember 2016, maka
KPPBC Tipe Pratama Pomalaa dilikuidasi dan melebur menjadi KPPBC TMP
C Kendari.
Selama ini KPPBC Tipe Pratama
Pomalaa melaksanakan kegiatan pengawasan dan pelayanan ekspor serta impor terutama terkait dengan kegiatan
industri pertambangan nikel secara fisik tetap dilaksanakan dari kantor yang
berada di KPPBC TMP C Kendari (sebagai kantor induk). Secara administratif
semua pengajuan dokumen dilakukan

QQ Denny Benhard. Kepala KPPBC TMP C Kendari. Proses reorganisasi
Pomalaa menjadi KPPBC TMP C kendari tidak mengganggu pelayanan dan
pengawasan yang selama ini telah berjalan baik.
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QQ Ke tempat pertambangan nikel oleh Kepala Kantor bersama jajarannya.

di KPPBC TMP C Kendari sebagai kantor
induk.
“Secara tugas dan fungsi pengawasan
dan pelayanan kepabeanan dan cukai
tidak ada yang berubah, namun secara administratif menjadi tanggung
jawab KPPBC TMP Kendari, misalnya:
pengiriman data ke CEISA KPPBC TMP
C kendari dan pengajuan dokumen
pendukung dilakukan oleh pelaku
usaha ke KPPBC TMP C Kendari,” ujar
Denny yang menjelaskan, tugas sebagai kantor yang membawahi Kantor
Bantu Pomalaa termasuk juga Kantor
Bantu BauBau, adalah memberikan
arahan dan petunjuk bagi para pejabat/ pegawai pada kantor bantu dalam
melaksanakan tugas Pelayanan dan
Pengawasan terkait Kepabeanan dan
Cukai pada daerah tersebut.
Terkait dengan Sumber daya manusia
di Kantor Bea Cukai Pomalaa, rencana

sementara dari KPPBC TMP C Kendari
akan melakukan penempatan pegawai ke kantor di Pomalaa seorang
pejabat struktural setingkat eselon V
dan beberapa pelaksana pemeriksa.
Jumlah ini akan disesuaikan dengan
memperhatikan perkembangan kegiatan industri pertambangan nikel di
Pomalaa. Sedangkan mengenai gedung
kantornya akan tetap difungsikan sebagai kantor untuk melayani kegiatan
Kepabeanan dan Cukai.
Mengenai perkembangan kedepannya
bila kantor bantu bisa berubah lagi tipenya sesuai dengan kebutuhan organisasi, Denny mengemukakan, KPPBC
TMP C Kendari tetap melakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kegiatan
kepabeanan dan cukainya, sehingga
hasil evaluasi dapat digunakan sebagai
pertimbangan pimpinan DJBC atas tipologi kantor.

Mengawasi Kegiatan Ekspor
Ferronickel dan Impor
Kebutuhan Industri

Dengan PP Nomor 1 tahun 2017 tentang
perubahan keempat atas Peraturan
Pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, bea
cukai Pomalaa selain mengawasi kegiatan ekspor ferronickel hasil olahan melalui smelter dan impor kebutuhan pembangunan industri tambang di Pomalaa
, juga mengawasi kegiatan ekspor nickel
ore oleh para pelaku usaha yang saat ini
sejumlah 2 eksportir.
Sebagaimana diketahui jenis mineral
yang dihasilkan di wilayah Pomalaa
adalah sejenis nikel, sehingga masuk dalam golongan konsentrat. Lantas untuk
mengawasi dan memastikan bahwa barang yang diekspor sesuai dengan PEB,
dilakukan pemeriksaan fisik terutama
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kadar kandungan nikelnya melalui laboratorium bea cukai (BPIB). Selain pemeriksaan kadar kandungan nikel, dilakukan juga pengawasan pemuatan ke
sarana pengangkut serta berkoordinasi
dengan pihak surveyor untuk mendapatkan hasil yang valid terkait dengan
jumlah barang dan kadar nikel yang diekspor sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengenai prosedur yang harus dilengkapi dalam proses untuk mengekspor
mineral konsentrat maka bagi setiap
perusahaan yang akan melakukan kegiatan ekspor mineral konsentrat harus mendapatkan Persetujuan Ekspor
dari Kementerian Perdagangan dan
dilengkapi Laporan Surveyor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan
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Republik Indonesia nomor 01/M-DAG/
PER/1/2017.
Di Pomalaa saat ini ada 2 perusahaan pertambangan yang berkonstribusi
fiskal berupa penerimaan Bea Keluar.
Dimana Bea Keluar telah diatur di peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 86/PMK.04/2016
Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/2008
tentang Pemungutan Bea Keluar.
Dan untuk menunjang pelaksanaan
tugas Kantor Bantu Pomalaa sudah dilengkapi fasilitas IT yang memadai diantaranya SKP (Sistem Komputerisasi
Pelayanan) dengan pembayaran melalui e-billing.

Dengan dileburnya Kantor Bea Cukai
Pratama Pomalaa ke Kantor KPPBC
TMP C Kendari, praktis satu provinsi adalah wilayah kerja KPPBC TMP C
Kendari, sehingga secara demografi wilayahnya bertambah, kawasannya bertambah termasuk wilayah teritorialnya
juga bertambah dan secara beban kerja
otomatis bertambah. Hal ini semestinya harus disesuaikan juga dengan tipologi Kantor Kendari sendiri, apakah
saat ini sudah ideal atau tipologi Kantor
Bea Cukai kendari akan sesuai lagi dengan kondisi-kondisi yang telah disebutkan sebelumnya. (Ariessuryantini)

FEATURE

QQ KPPBC Tipe Madya C Blitar. Kini memiliki tanggung jawab pelayanan dan pengawasan yang lebih luas.

Kantor Bantu Cukai
Tulung Agung

Kantor Bantu selanjutnya adalah kantor bantu yang khusus menangani masalah cukai. Yaitu Kantor Bantu Tulung
Agung yang melebur ke Kantor Bantu
Madya C Blitar. Sebagaimana kita ketahui industri hasil tembakau Indonesia
lebih terpusat di Pulau Jawa, untuk melayani sekaligus mengawasi kegiatan industri hasil tembakau tersebut, Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai baik dengan tipe Madya Cukai
maupun yang ber-tipe Pratama berada
di beberapa daerah yang menjadi pusat
industri hasil tembakau.
QQ Pelayanan. Sebagai kantor bantu, pelayanan di Tulung Agung cukup ramai khususnya untuk
CK-1, CK-5, dan CK-6.
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QQ Kantor Bantu Tulung Agung. Tetap memiliki peran yang vital untuk pelayanan di bidang cukai.

Untuk KPPBC Pratama di Pulau Jawa
memang cenderung pengawasan dan
pelayanannya hanya pada industri hasil
tembakau saja, kalau pun ada pengawasan pabeaan hanya sedikit sekali ketimbang pengawasan cukainya. Khusus
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II,
hampir seluruhnya KPPBC yang ada di
bawahnya lebih pada pengawasan hasil tembakau, seperti Kediri, Malang,
Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar,
dan Tulung Agung.
Dengan adanya re-organisasi yang menaikan seluruh tipe pratama menjadi
tipe madya C, beberapa KPPBC pun
ada yang naik tipe namun ada juga
yang digabungkan. Untuk kantor yang
digabungkan dengan kantor terdekatnya akan dijadikan kantor bantu dari
KPPBC tersebut. Seperti hal nya KPPBC
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QQ Industri Hasil Tembakau. Pelayanan berjalan tanpa hambatan walaupun dengan status kantor
bantu.

Tulung Agung yang seluruh kegiatannya digabungkan ke KPPBC Blitar.
Memang wilayah kedua KPPBC ini
jaraknya cukup berdekatan hanya
terpisah sekitar 40an kilometer, namun kedua KPPBC ini memiliki jumlah
Pabrik Rokok (PR) yang harus diawasi
dengan jumlah yang sama. Adanya
penggabungan menjadikan jumlah PR
yang harus diawasi oleh KPPBC Blitar
menjadi bertambah, namun pelayanan
dan pengawasan itu dapat tetap efektif dan efisien karena KPPBC Tulung
Agung yang kini menjadi kantor bantu
tetap melayani dan mengawasi kegiatan yang ada di wilayahnya walaupun
semua kebijakan dan kewenangannya
ada di KPPBC Blitar.
Menurut Tri Hanggono, Kepala Seksi
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC)
KPPBC Tipe Madya C Blitar, mulai 1
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Oktober 2017 seluruh kegiatan kepabeanan dan cukai di KPPBC Tulung
Agung resmi bergabung pada KPPBC
Blitar. Dengan adanya penggabungan
ini maka kegiatan pelayanan dan pengawasan yang sebelumnya dilaksanakan
oleh KPPBC Tulung Agung tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya hanya
saja, di kantor bantu Tulung Agung kini
dilayani oleh seorang kepala seksi dan
beberapa kasubsi nya, termasuk kasubsi perbendaharaan untuk pemesanan
pita cukai.
“Sebagai Kantor bantu, Tulung Agung
tetap melayani seluruh pengguna jasa
khususnya hasil tembakau dari wilayah
Tulung Agung dan Trenggalek atau sekitar 45 PR. Tidak ada perubahan dalam
kegiatan pelayanan, hanya bedanya di
kantor bantu hanya ada satu orang
kepala seksi sebagai hanggarnya yang

dibantu dengan 4 pegawai lainnya untuk melayani kegiatan tersebut,” jelas
Tri.
Lalu kegiatan apa saja yang cukup selesai di kantor bantu Tulung Agung? Tri
menjelaskan, seluruh kegiatan cukai
yang sebelumnya dilayani di Tulung
Agung dapat terlayani seperti biasa,
hanya ada beberapa kegiatan yang tetap harus dilakukan oleh KPPBC Blitar
seperti pengajuan NPPBKC tetap harus
melalui Kepala Kantor Blitar.
Sementara itu, untuk kegiatan pengawasan kini dilakukan sepenuhnya oleh
unit pengawasan KPPBC Blitar yang artinya luas wilayah pengawasannya juga
semakin luas. Dengan jumlah PR yang
kini bertambah menjadi 90, KPPBC
Blitar tidak hanya mengawasi sekitar

FEATURE

Blitar tapi juga banyak resapan rokok illegal dari Malang yang kini
banyak menyebar di wilayah Blitar.
“Satu hal yang kini menjadi perhatian di KPPBC Tipe Madya C Blitar setelah dilakukan penggabungan adalah, pengawasan untuk mendukung
penertiban cukai berisiko tinggi (PIBC), mengingat masih banyaknya
PR yang masuk jalur merah di wilayah Blitar sementara resapan dari
Malang juga kini mulai masuk ke Blitar,” tutur Tri.
Hal yang sama juga diamini oleh Adi Tjahyono selaku Kasubsi PKC
yang kini mengepalai kantor bantu Tulung Agung, menurutnya tiap
hari pelayanan di kantor bantu Tulung Agung cukup banyak, yang didominasi oleh kegiatan CK-1, CK-5, dan CK-6. sejak menjadi kantor
bantu, kegiatan ini tidak mengalami kendala dan bisa berjalan sebagaimana mestinya.
“Tulung Agung ini sebenarnya kantor pratama pertama yang menerapkan
Sistem Aplikasi Cukai (SAC), maka tidak heran kalau kegiatannya cukup
ramai. Dengan penggabungan dan menjadi kantor bantu, pelayanan tersebut masih kami jalani dengan baik tanpa ada kendala karena sebelumnya para pengguna jasa sudah kami beri tahu,”ujarnya.
QQ Tri Hanggono. Untuk mendukung kinerja kantor bantu
kami membutuhkan tambahan SDM agar pelayanan
dapat berjalan maksimal.

Pelayanan prima yang dimiliki Tulung Agung pun berupa jemput bola
untuk penyerahan CK-4 tetap dijalankan mengingat jauhnya jarak
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antara kantor bantu Tulung Agung dan
PR sehingga pelayanan ini tetap dinanti penguasaha untuk menyampaikan
laporannya.
Penggabungan antara KPPBC Tulung
Agung dengan Blitar secara teknis tidak menghadapi masalah yang berarti.
Memang ada pengguna jasa yang sempat mengeluh saat peralihan sehingga
mereka tidak bisa menyerahkan dokumen CK-1 untuk pemesanan pita cukai,
namun hal itu tidak berlangsung lama
hanya satu hari karena perpindahan
data dapat dilakukan dengan cepat.
Sebagai kantor bantu cukai, Tulung
Agung tidak dibebankan target penerimaan. Untuk target penerimaan yang
sebelumnya dibebankan kini dibebankan kepada KPPBC Blitar yang ternyata
jumlahnya menjadi naik dua kali lipatnya.”Target penerimaan kami dengan
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adanya penggabungan ini naik menjadi
Rp.303 M, dan saat ini baru terpenuhi Rp.
238 M, memang masih ada selisih namun
kami ada stok pita cukai yang nilainya
mencapai Rp.49 milyar sehingga masih
aman untuk penerimaan,” papar Tri.
Sebagai kantor bantu di bidang cukai,
Tulung Agung tetap memiliki peran
yang vital untuk penerimaan cukai,
sehingga pelayanan dan pengawasan
yang dilakukan harus menunju makin
baik agar para pengguna jasa dapat tetap terlayani dan kegiatan industri hasil
tembakau yang ada di wilayah Tulung
Agung dan Trenggalek bisa tetap bertahan walaupun kebijakan tarif cukai tiap
tahunnya naik.
Menjadi kantor bantu cukai bukan berarti kantor Tulung Agung tidak memiliki
peran di DJBC, justru sebagai kantor
bantu, Tulung Agung menjadi kantor

yang patut ditiru dan dicontoh mengingat pelayanan online pertama ada
di Tulung Agung dan layanan jemput
bola baru ada di Tulung Agung. Dengan
demikian, peran kantor bantu cukai
Tulung Agung tetap menjadi ujung
tombak pelayanan DJBC. (Supriyadi)

SISI
PEGAWAI

Makun

“Potret Kesederhanaan
Seorang Pegawai”
Ketika hampir semua orang gelisah berlomba mengejar dunia,
dan masih merasa kekurangan dengan kehidupan yang ada,
ia justru merasa bersyukur dan berkecukupan. Baginya, harta
benda bukanlah segalanya. Dalam dirinya kita bisa belajar
sabar, berlapang dada, dan penuh penerimaan.
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N

amanya cukup singkat, Makun (57). Ia adalah seorang pria sederhana yang sudah 25 tahun bertugas
di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC) Jakarta. Ia berasal dari Cilacap Jawa Tengah. Selama
ini ia tinggal di rumah yang asri di kawasan Pulo Gebang
Jakarta Timur. Rumah yang sangat ia banggakan hasil dari
jerih payahnya selama ini.

Kepada WBC ia menuturkan sekilas kisahnya bertugas di institusi Bea dan Cukai. Awal kariernya Makun muda bekerja
menjadi honorer di Kementerian Keuangan. Tujuh tahun lamanya ia di sana tepatnya di bagian administrasi persuratan.
“Suatu hari Sesditjen Bea Cukai Pak Darajadi menawarkan
ke saya, mau gak ke Bea Cukai, gitu. Ya, saya mau,” kenang
Makun.
Pertama masuk Bea Cukai Makun langsung menerima SKEP
dan bertugas di lingkup Bagian Umum. Makun langsung
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diangkat menjadi PNS golongan IA, pada usia 33 tahun. Ia sangat bersyukur dengan anugrah itu. Hingga pada saatnya ia
pun bisa menyekolahkan ketiga putranya hingga ke jenjang
S1. Ketiga putra Makun mengambil bidang yang sama yakni
Kesehatan. Anak-anak itu rupanya mengikuti jejak ibunya
yang pensiunan pegawai Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.
Rasa syukur dan bahagia Makun tunjukkan dalam kesehariannya. Ia merasa senang dan menikmati tugas sebagai pengelola persuratan di Sekretariat Ditjen Bea Cukai.
Walaupun setiap hari ia harus mobile dari ruangan ke ruangan, dari gedung ke gedung, ia selalu ceria. “Ya, sudah
menjadi tugas saya itu mas,” ujarnya.
Selama ini ia mengaku tak pernah mendapatkan hambatan
dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, semua orang
di Bea Cukai itu sangat baik dan menyenangkan. Namun
ia selalu terkenang dengan sosok mantan Dirjen Bea Cukai

SISI
PEGAWAI

yakni Thomas Sugijata karena sikap kepemimpinannya dan
perhatian kepada bawahannya.
Di akhir masa tugasnya di Bea Cukai yang tinggal setahun
lagi Makun ingin meninggalkan kenangan yang baik dan
manis. Ia mencoba bekerja lebih giat, dan merapikan lagi
semua surat yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Ia pun sudah mempersiapkan diri jika masa pensiun
itu tiba dengan beternak bebek petelur di daerah Lampung
Selatan yang sudah ia rintis dua tahun yang lalu. Oke, semoga sukses ya pak..(pomo)
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PENGARUH ROKOK

TERHADAP GIGI DAN JARINGAN MULUT

S

udah diketahui bahwa rokok memberi pengaruh yang
buruk pada tubuh. Bukan hanya jantung dan paru
paru yang terkena dampak buruk dari rokok, mulut
sebagai tempat masuknya asap rokok adalah yang pertama
terkena pengaruhnya.

QQ https://onomenulis.wordpress.com/2012/12/13/lanjutan-postcatatan-harian-pasien-dokter-gigi-bag-31/scan-panoramic/

Mari kita bahas mengapa asap rokok bisa berakibat buruk
untuk gigi dan jaringan mulut lainnya. Rokok yang diisap
oleh seseorang mutlak melalui mulut, berkontak dengan gigi
dan jaringan lunak (mukosa) rongga mulut sehingga dapat
dipastikan rokok mempunyai pengaruh terhadap gigi dan
mulut, karena bagian ini adalah yang pertama terkena paparan asap rokok.Rokok dihisap oleh mulut, maka asapnya
akan masuk kedalam rungga mulut beserta zat zat kimia
lainnya yang ada dalam rokok. Asap rokok yang panas akan
terus menerus mengenai gigi dan jaringan mulut, hal tersebut merupakan rangsang panas yang dapat berpengaruh
terhadap aliran darah dan menjadi penyebab berkurangnya
air liur dalam mulut. Akibatnya rongga mulut menjadi kering
dan bersifat asam. Kondisi mulut yang seperti ini sangat disukai oleh bakteri an aerob dalam plak, mulut menjadi lebih
mudah terserang infeksi. Selain mudah terserang infeksi ada
banyak dampak lain yang disebabkan oleh rokok pada rongga mulut. Mari kita bahas satu persatu.
1. Pengaruh rokok pada lidah.
Rokok merangsang papilafiliformis (tonjolan/juntai
pada lidah bagian atas) sehingga menjadi lebih panjang
(hipertropi). Hasil pembakaran rokok yang berwarna
hitam kecoklatan mudah dideposit, mengakibatkan
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perokok menjadi kurang sensitif terhadap rasa pahit,
asin, dan manis, karena rusaknya ujung sensoris dari
alat perasa.
2. Pengaruh rokok terhadap gusi.
Perokok cenderung mengalami penebalan lapisan
tanduk pada gusi. Jaringan yang mengalami penebalan
akan terlihat lebih kasar dan berkurang kekenyalannya.
Permukaan kasar menyebabkan lebih banyak plak
melekat pada jaringan tersebut. Selain itu tar dalam
asap rokok dan penyempitan pembuluh darah yang
disebabkan olehnya juga memperbesar peluang
terjadinya radang gusi. Radang gusi akan berlanjut
menjadi periodontitis, bila tidak ditangani dengan baik
akan terus berlanjut menyerang tulang penyangga gigi.
3. Pengaruh rokok terhadap gigi
Aktivitas merokok bisa meningkatkan sensitivitas gigi.
Hal ini terjadi karena merokok bisa menimbulkan
penurunan gusi. Gusi turun menyebabkan lapisan gigi
yang harusnya tertutup oleh gusi menjadai terbuka.
Bila minum dingin atau panas gigi menjadi linu.
Gigi akan lebih mudah berlubang, karena banyak plak
yang melekat disemua permukaan gigi.
4. Perubahan warna pada gigi dan gusi
Perubahan warna atau stain merupakan hasil
pembakaran tembakau yang berupa ter. Nikotin sendiri
tidak berwarna dan mudah larut. Noda-noda tersebut
mudah dibersihkan karena hanya terdapat di dataran
luar gigi. Tetapi pada orang yang merokok selama
hidupnya, noda tersebut dapat masuk ke lapisan email
gigi bagian superficial dan sukar untuk dihilangkan.
5. Bau mulut
Merokok dapat menyebabkan timbulnya bau mulut, istilah medisnya adalah halitosis. Asap rokok yang memenuhi rongga mulut akan menyisakan aroma yang tidak
sedap. Hal ini tidak dapat diatasi dengan menyikat gigi
atau menggunakan obat kumur.
6. Resiko tinggi terhadap kanker rongga mulut
Resiko terparah seorang perokok aktif terkait masalah
kesehatan mulut dan gigi adalah penyakit kanker
rongga mulut. Berdasarkan penelitian yang ada bahwa
perokok aktif memilki resiko lebih besar atau enam kali
lebih besar terkena penyakit rongga mulut daripada
orang yang tidak merokok. Kebanyakan, kanker di

RUANG
KESEHATAN

dalam mulut dimulai dengan perubahan mukosa.
Perubahan ini tidak menimbulkan rasa sakit sehingga
tidak diperhatikan sampai keadaan menjadi lanjut. Oleh
karena itu jika terdapat bercak putih, sedini mungkin
datang ke dokter gigi.

cara itu mungkin sulit dilakukan. Perokok bisa melakukan
perawatan sederhana di rumah,

Berbagai efek buruk di atas bisa menjadi lebih parah lagi, bila
perokok tidak memperhatikan kebersihan dan kesehatan
mulut dan gigi secara umum. Nikotin adalah zat yang sangat
adiktif, dan menyebabkan kecanduan. Namun bukan berarti
para perokok, tidak bisa lepas dari kebiasaan merokok. Jika
sering mengalami gangguan dan masalah kesehatan gigi
dan mulut, mungkin itu bisa menjadi alasan untuk berhenti
merokok.

1. Kurangi jumlah rokok Anda dalam sehari
2. Sikat gigi teratur dan gunakan dental floss, bersihkan
gigi ke dokter setiap enam bulan
3. Pijat gusi dengan jari setelah menyikat gigi, hal ini bisa
meningkatkan suplai darah dan nutrisi ke gusi.
4. Bersihkan lidah menggunakan pembersih lidah.
5. Bilas mulut Anda secara menyeluruh setelah makan
untuk mengurangi akumulasi dari sisa makanan dalam
mulut.
6. Kurangi makanan yang dapat merusak gigi seperti
karbohidrat dan gula
7. Hindari makanan yang lengket seperti karamel, permen.
Karena tidak dapat diencerkan air liur.
8. Konsumsi vitamin C akan membantu gusi tetap sehat.
Karena merokok mengurangi tingkat vitamin C secara
drastis.
9. Makanlah banyak sayuran hijau dan buah-buahan.
10. Banyak minum air putih,setidaknya 10 gelas perhari
untuk menyiram racun.
11. Oleskan vaseline di bibir Anda secara teratur.
12. Mengunyah permen karet bebas gula baik untuk
merangsang aliran air liur, sehingga mulut tidak kering.
13. Gunakan sikat gigi berbulu halus, jangan gunakan sikat
gigi yang keras karena akan merusak gigi.

Cara untuk mengurangi atau mencegah terjadinya hal hal
tersebut diatas memang hanya berhenti merokok, tapi

Jakarta 17 Oktober 2017
Drg. Etty M. Hustiowati

Beberapa gangguan mulut lainnya yang kerap dijumpai pada
perokok adalah:
• peradangan pada tempat keluarnya air liur di langitlangit mulut.
• leukoplakia (petak/bidang putih atau abu-abu yang
menempel pada lidah, dinding mulut samping, dan
bagian bawah mulut).
• berkurangnya densitas atau perubahan tulang rahang.
• memperlambat proses penyembuhan alami pada
bagian mulut, seperti saat setelah cabut/tanggal gigi,
masalah gusi ataupun pasca operasi mulut.
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Nasyid “Sinergi”
Nada Penyejuk Hati
Tim Nasyid yang beranggotakan pegawai Bea Cukai ini berdiri pada Mei 2010. Dengan
konsep komunitas terbuka, Sinergi mencoba memberikan alternatif musik kepada
semua kalangan dan bertujuan untuk menyejukkan hati setiap pendengarnya.

42

Warta Bea Cukai • Volume 49, Nomor 12, desember 2017

HOBI DAN
KOMUNITAS

N

asyid merupakan sebuah aplikasi seni yang mengandung nilai lebih daripada seni musik biasa. Ia membawa dakwah
islam. Nasyid berkembang seiring dengan perkembangan warna musik di tempat ia berada. Warna aliran dalam
nasyid saat ini cukup beragam. Mulai dari yang murni “accapella” hingga “full Instrument”.

Satu fakta menyebutkan, sejak zaman Rasulullah SAW rupanya nasyid telah ada. Biasanya tentara-tentara Islam melantunkan nasyid sebelum berangkat perang. Tujuannya tidak
lain untuk meningkatkan semangat perang para mujjahid.
Selain itu, syair thola’al badru ‘alaina (yang artinya telah
muncul rembulan di tengah kami) yang kini kerap dinyanyikan oleh tim qosidah dan majelis ta’lim, adalah syair yang
dinyanyikan kaum muslimin saat menyambut kedatangan
Rasullullah SAW ketika pertama kali hijrah ke Madinah.
Kemudian nasyid pun mulai berkembang sesuai dengan kondisi dunia. Terbukti dengan perkembangan nasyid di timur
tengah yang lebih bermakna jihad dan perlawanan terhadap
imperialisme pada saat itu.
Di Indonesia sendiri nasyid mulai merambah sekitar tahun
80-an yang dimulai oleh banyak aktivis islami yang berada
di kampus-kampus. Aliran nasyid yang dilantunkan pada
umumnya adalah lagu yang berbahasa arab dan terus

berkembang dengan munculnya munsyid-munsyid kreatif
yang membuat nasyid memiliki warna musik beragam.

Munculnya ‘Sinergi Nasyid’ di Bea Cukai

Dilihat dari profil tim, Sinergi merupakan gabungan dari
enam pemuda yang memiliki latar belakang pekerjaan
sama, yakni para pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai (DJBC). Namun demikian, dasar seni mereka sejatinya berbeda. Akan tetapi walaupun dengan kesibukan kerja dan selera musik yang berbeda, masing-masing personel
Sinergi membuktikan komitmen mereka di jalur nasyid. Para
Personel Sinergi yang terdiri dari Aos, Setia, Rofi, Dadan,
Abdu dan Iman mengikrarkan diri untuk melangkah bersama demi mewujudkan syiar Islam di lingkungan Bea Cukai
Kementerian Keuangan melalui Senandung Nasyid.
“Kami muncul dan lahir di KPU Bea Cukai Tanjung Priok.
Mulanya kami berempat (Aos, Setia, Rofi, Dadan) tadinya
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ajakan untuk berbuat kebaikan. Sinergi pun menyadari bahwa musik saat ini sudah menjadi gaya hidup dan di dalam
nasyid terkandung lirik-lirik yang bernilai dan bermakna
positif.
Para Perintis Sinergi ternyata didukung beberapa tokoh penting, yaitu M. Agus Rofiudin (Direktur Informasi Kepabeanan
dan Cukai) sebagai Pembina, dan pejabat lainnya yang senantiasa berjasa bagi kemajuan Sinergi antara lain Achmad
Sandri Qurnain, Catur Agus Widiharto, Iwan Agung Kusuma
Pranata, Slamet Widodo, dan Iswandi.
pegawai disana. Kemudian nambah dua personel lagi, yaitu
Abdu dan Iman. Pertama kali kita tampil itu 14 Juli 2010 di
acara Peringatan Hari Besar Islam yaitu Isra Mi’raj di KPU
Tanjung Priok. Dari situ sampai sekarang sebetulnya kita
sudah sampai kurang lebih ada lima generasi yang secara
garis besarnya telah ganti-ganti personel. Kemudian, kami
pun tergabung di suatu komunitas besar nasyid se-Indonesia yang bernama Asosiasi Nasyid Nusantara (ANN), dan
alhamdulillah kami telah beberapa kali mengisi berbagai
kegiatan di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kementerian
Keuangan” jelas Aos.
Dijelaskan beberapa personelnya, Sinergi tidak hanya menampilkan musik yang umum saja, tapi musik yang sekaligus
mengingatkan bagi dirinya sendiri dan bagi orang banyak
karena nasyid sejatinya merupakan senandung yang berisi
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Sinergi pernah mengukir prestasi di tingkat nasional sebagai
finalis lomba nasyid yang diadakan ANN 2013 di Jakarta.
Ketika itu Sinergi membawakan lagu Raihan ‘Demi Masa’
dan ‘Akhirnya’ milik grup band GIGI. Sinergi secara berkala menayangkan setiap penampilannya pada saluran youtube ‘Sinergi Nasyid Bea Cukai’ dan akun Instagram @
sinerginasyid_beacukai.
Setelah sekian lama istiqamah di jalurnya, Sinergi membuktikan diri konsisten memperkenalkan seni Islam sekaligus sebagai ‘duta’ Bea Cukai di jalur nasyid. Para Personelnya memiliki target untuk menjadikan munsyid (pelantun nasyid)
sebanyak 1.000 orang di Bea Cukai. Sinergi mencoba berdakwah melalui syair dan semoga kehadirannya di dunia
nasyid Kementerian Keuangan khususnya dan Indonesia
umumnya dapat diterima dengan baik. (pomo)

BERBAGI
PENGETAHUAN

IntelliJ IDEA-IDE yang
Mahir dan Ergonomis
Eva Maulina Aritonang-Pranata Komputer pada Direktorat IKC

Puluhan aplikasi pada CEISA(Customs-Excise Information
System and Automation) telah mampu memberikan
kemudahan pelayanan yang sudah dinikmati oleh
pengguna jasa maupun pegawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai sendiri. Aplikasi berbasis mobile sejenis
android-pun sudah hadir melengkapi celah-celah kecil
kebutuhan pengguna. Tapi tahukah anda, aplikasiaplikasi tersebut dibangun menggunakan Java IDE
(Integrated Development Environtment)?

J

ava IDE merupakan sebuah tools
yang berbasiskan bahasa Java untuk
membangun sebuah aplikasi. Java IDE
yang biasa kita kenal adalah IntelliJ IDEA,
Netbeans, Eclipse dan Jdeveloper. Netbeans
merupakan IDE yang digunakan dalam
membangun Aplikasi-aplikasi pada CEISA.
Sehingga Netbeans begitu familiar diantara
developer maupun user aplikasi. Namun, tidak
ada salahnya kita juga mengenal IntelliJ IDEA.
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Netbeans dan IntelliJ IDEA merupakan
tools yang sama-sama powerfull. Ini
terlihat ketika IntelliJ IDEA menjadi
top 4 Java Programming Tools pada
tahun 2010 disusul Netbeans, Eclipse
dan Jdeveloper. IntelliJ IDEA bersama
dengan Netbeans menjadi unggul
karena memiliki jangkauan plugin yang
baik dan kemudahan penggunaan.
Netbeans memang lebih awal
dibangun dibandingkan IntelliJ IDEA.
Netbeans dibangun sekitar tahun
1990an sedangkan IntelliJ IDEA pada
tahun 2001. Netbeans bersifat open
source (code terbuka) sedangkan
IntelliJ IDEA memiliki edisi komersial
dan edisi komunitas (open source).
Namun, dari segi produktivitas tentu
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IntelliJ IDEA menawarkan produktifitas
yang layak untuk diperhitungkan
meskipun berbayar. Terlebih karena
keunggulannya dalam kemudahan
pemakaian dan fitur java yang
dimilikinya.
IntelliJ IDEA mempermudah
penggunanya dengan menyediakan
banyak teknologi dan bahasa
didalamnya tanpa harus menambahkan
plugin seperti netbeans. IntelliJ
IDEA mendukung banyak bahasa
pemrograman, diantaranya: Java,
XML/XSL, Kotlin, Perl, Javascript,
Ruby/Jruby, HTML/XHTML/CSS, dan
sebagainya. Teknologi atau Framework
yang didukung antara lain: Android,
Ant, Gradle, JavaFX, Junit, Maven,

Hibernate/JPA, JSP dan sebagainya.
Sedangkan application servers yang
didukung berupa: Geronimo, Glassfish,
Tomcat, dan sebagainya.
Bahkan Android Studio adalah
sebuah open source IDE (Integrated
Development Environtment) untuk
aplikasi android yang didasarkan pada
edisi komunitas open source dari IntelliJ
IDEA. Kotlin (bahasa pemrograman)
juga menjadi salah satu atensi
software ini untuk menarik banyak
peminatnya. Ini memperlihatkan
kepada kita bahwa IntelliJ IDEA terus
menerus melakukan perawatan dan
penambahan fitur demi memenuhi
kebutuhan developer aplikasi yang
menggunakan software ini. Produk
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ini berani menyatakan bahwa setiap
aspek IntelliJ IDEA dirancang khusus
untuk memaksimalkan developer.
Analisis kode statis yang kuat dan
desain yang ergonomis membuat
kegiatan development tidak hanya
produktif namun menjadi pengalaman
yang menyenangkan.
Tahukah anda bahwa IntelliJ IDEA
berjalan lebih cepat dibandingkan
Netbeans? Ya, IntelliJ IDEA berjalan
lebih cepat dibandingkan netbeans
dengan banyak kemampuan yang
ditawarkannya. Kemampuan tersebut
berupa kecerdasan dalam memberikan
saran pada saat pengekitan code,
memberikan banyak fitur tanpa harus
menambahkan plugin, memberikan

saran untuk tipe yang diharapkan
dalam konteks yang dibutuhkan
(class, methods, fields, dan keywords),
memahami dan menyediakan
asisten coding yang pintar untuk
bahasa pemrograman besar (SQL,
JPQL, HTML, Javascript, dll), dapat
memprediksi kebutuhan developer
dan mengotomasi pengembangan
yang membosankan dan berulang
sehingga developer dapat berfokus
pada gambaran besar sistem, dll.
Menariknya, IntelliJ IDEA menyediakan
tip of the day yang membuat software
ini terasa komunikatif dan cerdas.
Namun sebagai kesimpulan, semua
IDE tentu saja memiliki kelebihan
sendiri tergantung apa kebutuhan

developer sebagai pengguna. Jadi,
silahkan mencoba keduanya sebelum
menentukan pilihan anda.

Sumber:

https://www.infoworld.com/
article/2683534/developmentenvironments/infoworld-review-top-java-programming-tools.
html
https://en.wikipedia.org/wiki/
Android_Studio
https://www.jetbrains.com/idea/
https://www.javaworld.com/
article/3114167/developmenttools/choosing-your-java-ide.
html
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Rekomendasi
Penerapan

‘The 7’s strategy model’
pada Bravo Beacukai 1500225
Jhonalessac Bangun Sukma

Pelaksana Direktorat Kepabeanan
Internasional dan Antar Lembaga

S

ebagai unit yang selalu berkembang, contact center diharapkan dapat
mengakomodasi berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi baik
dari internal maupun eksternal agar selalu dapat memenuhi ekspektasi
masyarakat dan pengguna jasa terhadap layanan informasi kepabeanan dan
cukai yang prima.
Berbagai tantangan harus disikapi dengan baik seperti arus informasi yang
menyebar dengan cepat, perubahan struktur organisasi, penerbitan peraturan
perundang-undangan terbaru, pelaksanaan program anyar organisasi maupun
keluhan masyarakat dan pengguna jasa yang semakin meningkat.
Berikut adalah rekomendasi penulis bagi perkembangan Bravo Beacukai
1500225 agar dapat berpacu dengan dunia kepabeanan dan cukai yang dinamis
diantaranya dengan penerapan ‘The 7s strategy model’.
The 7s strategy model adalah model manajemen yang dikembangkan oleh
konsultan bisnis terkenal Robert H. Waterman, Jr dan Tom Peters sejak tahun
1980-an. Model ini merupakan visi strategis untuk kelompok, untuk memasukkan
bisnis, unit bisnis, dan tim. The 7s terdiri dari hard elements yang meliputi:
struktur (structure), strategi (strategy), sistem (systems), serta soft elements yang
meliputi: keterampilan (skills), gaya (style), staf (staff) dan nilai-nilai bersama
(shared values). Model ini paling sering digunakan sebagai instrumen analisis
organisasi untuk menilai dan memantau perubahan dalam situasi internal
organisasi. Model ini didasarkan pada teori bahwa, bagi agar suatu organisasi
memiliki performa baik, tujuh elemen ini harus selaras dan saling menguatkan.
Dengan demikian, model ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi
apa yang perlu disesuaikan untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga
keselarasan antar unit selama perubahan tersebut berlangsung.
Model manajemen ini penulis coba rekomendasikan untuk mengakomodasi
dunia layanan informasi kepabeanan dan cukai yang dinamis dimana arus
informasi perdagangan internasional serta manajemen perbatasan yang bergerak
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dengan sangat cepat. Di samping itu,
karakteristik Bravo Beacukai 1500225
sebagai pusat layanan informasi
publik sangat berbeda dengan layanan
contact center dari pihak swasta yang
fokus operasionalnya adalah mencari
keuntungan. Bravo Beacukai 1500225
merupakan layanan informasi publik
yang mengedepankan aspek edukasi
(education), penyelesaian masalah
(problem solving) dan pemenuhan
ketentuan di bidang kepabeanan
dan cukai (compliance). Hal tersebut
menunjukkan karakteristik Bravo
Beacukai 1500225 tidak lepas dari
karakteristik DJBC yang tidak hanya
‘melayani’ namun juga ‘mengawasi’
sehingga adopsi nilai-nilai pelayanan
yang bersifat high quality services
harus tercermin dalam layanan
Bravo Beacukai 1500225 tanpa
mengesampingkan jiwa regulatory
compliance. Pada akhirnya, nilai-nilai
dalam model manajemen tersebut
ditujukan agar dapat menganalisis
seberapa baik Bravo Beacukai
1500225 diposisikan untuk mencapai
sasaran yang diinginkan dalam rangka
mendukung visi dan misi DJBC secara
keseluruhan. Kegunaan penerapan

OPINI
Leadership”. Sebuah pergeseran paradigma dimana
profesionalisme dalam bertugas disertai dengan
ketulusan dalam melayani akan mengubah paradigma
masyarakat dan pengguna jasa akan kesan pelayanan
DJBC yang kaku dan otoriter.
c. Staff: Tiap pegawai merupakan aset bagi sebuah
organisasi. Bravo Beacukai 1500225 mencoba
mengembangkan ide “Agent Ownership” dimana
peran agent tidak hanya sekedar rutinitas harian tetapi
juga terlibat dalam penentuan kebijakan manajerial
seperti pembangunan infrastruktur, pembuatan alur
proses bisnis, dll sehingga agent merasa keberadaanya
di contact center sangat berarti.

QQ Gambar 1: The 7s Model (Thomas and Waterman, 1982)

model manajemen ‘The 7s’ di Bravo Beacukai 1500225
antara lain:
a. Meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan;
b. Meneliti dampak yang mungkin terjadi atas perubahan
di masa mendatang di dalam tubuh Bravo Beacukai
1500225, misal: kepemimpinan, restrukturisasi, sistem
atau proses bisnis baru;
c. Menyelaraskan unit-unit serta proses bisnis saat terjadi
perubahan;
d. Menentukan cara terbaik dalam menjalankan strategi.
Ketujuh nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Shared Values: Inti dari 7s Strategy Model. Setiap pegawai
di Bravo Beacukai 150225 senantiasa menjunjung
nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu Integritas,
Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.
Selain itu dalam internal Bravo Bea Cukai 1500225,
mempunyai tagline SMART yang merupakan singkatan
dari Service, Measurable, Accurate, Responsive, and
Trust. Nilai-nilai di atas selalu dijunjung dan ditunjukkan
dalam rutinitas layanan informasi kepabeanan dan cukai
tiap harinya sebagai pemandu dalam mencapai visi
organisasi.
b. Style: Bravo Beacukai 1500225 mencoba memberikan
gaya tersendiri yang menjadi ciri khas dimana
tiap pegawai secara aktif mencerminkan “Servant

d. Skill: Petugas layanan informasi yang handal harus
ditunjang keahlian profesional seperti keahlian
komunikasi, keahlian kepabeanan dan cukai, dan
keahlian penggunaan aplikasi. Bravo Beacukai
1500225 sadar bahwa dengan membekali pegawai
dengan keahlian dan kompetensi dengan berbagai
program diklat dan sertifikasi yang memadai akan
membantu tercapainya kepuasan masyarakat dan
pengguna jasa.
e. Strategy: Strategi yang direncanakan dengan baik
akan menimbulkan dampak yang baik bagi organisasi
secara keseluruhan. Dengan mengedepankan fokus
pada penyelesaian permasalahan pengguna jasa
serta menggunakan instrumen pendukung layanan
informasi diharapkan Bravo Beacukai 1500225 dapat
memberi citra positif bagi DJBC.
f. Structure: Strategi yang baik harus didukung dengan
struktur organisasi yang mantap. Penguatan struktur
organisasi dengan penambahan SDM dan diversifikasi
tugas akan membantu menyelesaikan permasalahan
dan menyederhanakan proses bisnis yang ada.
Seperti contoh, dengan pemisahan unit outbond call,
email dan media sosial yang sebelumnya menjadi
satu dengan inbound call terbukti membantu fokus
operasional layanan dan tercapainya kualitas layanan
yang diharapkan.
g. System: Sistem merupakan keseluruhan elemen yang
menunjang terselenggaranya operasional layanan
contact center. Sistem meliputi seluruh proses
bisnis dan operasional seperti pemberdayaan SDM,
penganggaran, evaluasi kinerja, dsb. Sistem yang
terkoordinasi, komunikasi manajerial yang baik serta
dukungan penuh dari pimpinan akan menguatkan
peran contact center bagi DJBC.
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M

asuknya daerah Aceh ke dalam
daerah pabean dahulunya
terjadi berdasarkan pasal 9
Indische Tariefwet (Ind. Stbl 1924 N0.
487) dan pulau WE dikecualikan dari
ketentuan itu.
Dengan Undang-Undang Darurat No.
32 tahun 1950 (lembaran Negara 1950
N0.65) yang diundangkan pada tanggal
21 Oktober 1950, ditetapkan :
''

Dari apa yang ditetapkan pada
1, ke 1 pasal 2 Ordonasi 7
Desember 1910 (Ind.Stbl. No.
629) sebagaimana telah dirubah
dan ditambah semenjak itu, ter
akhir dengan Ordonasi tanggal 26

Juli 1934 (Ind.Stbl N0. 471) tam
bahan
nya yang berbunyi : met
uitzondering van het eilandWe
dihapuskan
Pasal 1 dari Undang-Undang
Darurat No.32 tahun 1950 di
maksudkan untuk menghapuskan
pengecualian tersebut, sehingga
dengan sendirinya Pulau WE
menjadi masuk ke dalam daerah
pabean.

Penjelasan (Tambahan Lembaran
Negara 1950 N0.47) menyatakan
sebagai berikut:

di luar daerah pabean. Meskipun
pemasukan daerah-daerah ini sangat
diharapkan, jika dihubungkan dengan
pemberantasan penyelundupan.
Mengenai Kepulauan Riau banyak
kesukaran dan hambatan yang
harus dihadapi untuk mengadakan
penjagaan yang sempurna dan
efektif, karena bentuk dan jumlahnya
menyebabkan pengawasan atasnya
amat susah dilakukan. Lebih mudah
halnya dengan Pulau WE dengan
penempatan sejumlah kecil pegawai
Bea dan Cukai penjagaan yang relatif
cukup dapat dilakukan.

Seperti diketahui baik Pulau WE
maupun Kepulauan Riau letaknya

Pulau WE dengan Sabang sebagai
pelabuhannya senantiasa mempunyai

''
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arti sebagai pusat penyelundupan,
ketika ini ditujukan sebagai saingan
terhadap pelabuhan bea Singapura.
Sebelum perang dunia yang terakhir,
penyelundupan ke daerah pabean
Indonesia (daratan Sumatera
Utara) dari Pulau WE dilakukan
terus-menerus.
Dewasa ini, walaupun tidak begitu
luas, Pulau WE ini digunakan
sebagai pangkalan perantara untuk
penyelundupan dari Sumatera Utara
ke luar. Oleh karena letaknya di jalur
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pelayaran utama, Sabang merupakan
tempat yang terbaik sebagai
pelabuhan pemeriksaan pelayaran
dari dan ke Sumatera Utara. Di dalam
peraturan pelayaran (scheepvaart
Reglement), pelabuhan ini ditunjuk
sebagai pelabuhan laut (zeehaven),
sedang diantara pelabuhan-pelabuhan
yang ada di Aceh hanya satu, yaitu
Lhokseumawe yang merupakan
pelabuhan laut.
Pemasukan Pulau WE dalam daerah
Pabean dimaksudkan untuk :

a. Meniadakan
kemungkinan
pulau ini digunakan sebagai
tempat timbunan barang-barang
selundupan
b. Memasukkan pelabuhan Sabang
sebagai pusat pemeriksaan atas
perdagangan ke dan dari Sumatera
Utara.
Kemudian pada tahun 1964 dengan
Penetapan Presiden No.22 tahun 1964
Pulau WE ditetapkan sebagai daerah

SEJARAH

bebas dan Sabang sebagai pelabuhan
bebas, yang disahkan kemudian
dengan Undang-Undang N0.4 tahun
1970. Ketentuan-ketentuan pokok
perihal daerah perdagangan bebas
dan peabuhan bebas ditetapkan dalam
Undang-Undang N0.3 tahun 1970,
berfungsi sebagai berikut :
''

Mengusahakan
penyediaan
barang-barang konsumsi (stock
piling) da produksi untuk per
dagang
an impor, ekspor, reekspor maupun industri

''

''

''

Melakukan peningkatan mutu
(upgrading), pengolahan (proces
sing manufacturing), pengepakan
ulang (re-packing) dan pemberian
tanda dagang (trade marking)
Menumbuhkan dan mengem
bang
kan industri, lalu lintas
perdagangan dan perhubungan.
Menyediakan dan mengem
bang
kan serta melancarkan sarana
dan fasilitas pelabuhan, mengem
bangkan pelayaran, perdagangan
transito dan sebagainya.

''

Mengusahakan dan mengem
bangkan kegiatan-kegiatan lain
nya, khususnya dalam sektor
perdagangan, maritime, industri
perhubungan dan perasuransian.

Setelah Daerah Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang dinyatakan
terbentuk, maka pelaksanaannya sejak
awal dianggap mandiri sehingga akan
dapat membiayai seluruh aktivitasnya
dari hasil-hasil sumber pendapatannya
dengan persetujuan Pemerintah.
Bersamaan dengan Undang-Undang
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No.3 tahun 1970 pada tanggal 27
Maret 1970 itu oleh Pemerintah
Republik Indonesia telah ditetapkan
juga Undang-Undang No. 4 tahun
1970 tentang Pembentukan Daerah
Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan
Bebas itu. Menurut Undang-Undang
No.10 tahun 1965, wilayah ini sama
dengan Wilayah Kota Madya Sabang
tanpa Pulau Rondo. Batas-batas
perairannya adalah perairan yang
termasuk batas-batas Bandar (redegrenzen) pelabuhan laut Sabang yang
telah ada.
Setelah berlakunya Undang-Undang
tersebut di atas tadi, ternyata banyak
terjadi penyalahgunaan/ pelanggaran,
baik berbentuk penyelundupan fisik
maupun dalam bentuk penyelundupan
administratrif dari Pelabuhan Bebas
Sabang ke dalam daerah pabean .
Sebelum diberangkatkan, terlebih
dahulu dikenakan retribusi dan
pungutan-pungutan lain yang besarnya
sama dengan besarnya bea masuk dan
pungutan-pungutan lain bagi barangbarang yang diimpor secara normal.
Salah satu tujuan pokok Keppres No.47
tahun 1971 itu adalah menyelamatkan
bea masuk atas barang-barang yang
dikirim dari Pelabuhan Bebas Sabang
ke daerah Pabean yang sebelumnya
Keppres itu diterbitkan sebagian besar
bea masuknya tidak terpungut akibat
barang-barang eks Pelabuhan Bebas
Sabang itu banyak sekali dimasukkan
ke daerah Pabean dengan cara yang
tidak sah (diselundupkan). Tindakan
Pemerintah itu telah memulihkan
penerimaan negara, meskipun harus
diakui, bahwa penyelundupan belum
berhasil untuk ditiadakan seluruhnya.
Selanjutnya dengan Keputusan
Presiden No.4 tahun 1982, ditetapkan
perubahan atas Keputusan Presiden
No.47 tahun 1971 tentang cara
pungutan retribusi terhadap barangbarang yang berasal dari luar negeri
yang akan dimasukkan ke dalam
daerah pabean Indonesia dari Daerah
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Perdagangan Bebas melalui Pelabuhan
Bebas Sabang.
Karena Pelabuhan Bebas Sabang
ternyata tidak berfungsi sesuai UU
No. 3 dan 4 tahun 1970, maka akhirnya
pada tanggal 2 Oktober 1985 oleh
Pemerintah RI ditetapkan UndangUndang Republik Indonesia No. 10
tahun 1985 tentang “Pencabutan
Undang-Undang Nomor.4 tahun
1970 mengenai Pembentukan
Daerah Perdagangan Bebas dengan
Pelabuhan Bebas Sabang”. Kenyataan
ini menunjukkan bahwa tujuan
memberikan rangsangan untuk
meningkatkan kegiatan ekonomi
dalam negeri dengan dibentuknya
Daerah Perdagangan Bebas dengan
Pelabuhan Bebas Sabang, ditinjau
secara regional maupun secara
nasional tidaklah tercapai. Selain dari

pada itu Daerah Perdagangan Bebas
dengan Pelabuhan Bebas Sabang
itu telah menimbulkan pelbagai
dampak yang tidak menguntungkan.
Tambahan pula wilayah di sekitar
Sabang khususnya Aceh Utara , telah
berkembang pesat sebagai salah satu
pusat pertumbuhan ekonomi, udara,
komunikasi dan berbagai fasilitas
lainnya, sehingga peranan Sabang
tidak lagi menguntungkan secara
ekonomi dan sosial maupun maupun
dari segi keamanan.
Berhubung dengan itu, dari Daerah
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang kemudian diarahkan
untuk dikembalikan statusnya sebagai
wilayah yang termasuk dalam daerah
pabean Indonesia. Selanjutnya
keluarlah Keputusan Presiden N0.2
tahun 1986 tentang Pencabutan

Keputusan Presiden Nomor 47 tahun
1971 dan Keputusan Presiden No.4
Tahun 1982, dan pada tanggal 22
Januari 1986 berakhirlah Daerah
Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan
Bebas Sabang. Di tahun 1993 Posisi
Sabang mulai diperhitungkan kembali
dengan dibentuknya Kerjasama
Ekonomi Regional IndonesiaMalaysia-Thailand Growth Triangle
(IMT-GT). Pada tahun 2000, Presiden
Abdurrahman Wahid mencanangkan
Sabang
sebagai
Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas dan tanggal 22 Januari 2000
diterbitkan Inpres Nomor 2 Tahun
2000 tentang pelabuhan bebas
Sabang. Ariessuryantini. (Sumber :
Pertumbuhan dan Perkembangan Bea
dan Cukai Dari Masa Ke Masa)
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"Menikmati senja di Ibukota bersama
matahari yang berangsur pulang..."
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Menyusuri Sungai Musi

Ke Pulau Kemaro
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Kesempatan berkunjung ke Palembang, sisa waktunya tidak kami sia-siakan dengan berkunjung
ke Pulau Kemaro. Pulau yang terletak di tengah sungai Musi ini, sangat menarik dengan pagoda
berwarna merah yang sangat mencolok dan menarik, bahkan dilihat dari kejauhan. Di tempat
ini terdapat sebuah vihara cina (klenteng Hok Tjing Rio). Di Pulau Kemaro ini juga terdapat kuil
Buddha yang sering dikunjungi umat Buddha untuk berdoa atau berziarah ke makam. Di sana
juga sering diadakan acara Cap Go Meh setiap Tahun Baru Imlek
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M

enuju ke Pulau Kemaro yang merupakan sebuah Delta kecil di
Sungai Musi dan terletak sekitar 6 km dari Jembatan Ampera kita
akan melintasi daerah industri,yaitu Pabrik Pupuk Sriwijaya dan
Pertamina Plaju dan Sungai Gerong. Pulau Kemaro berjarak sekitar 40 km
dari kota Palembang. Pulau Kemaro adalah tempat rekreasi yang terkenal
di Sungai Musi..
Gerbang berwarna merah menyambut kami setelah turun dari kapal,
masuk menuju komplek sebuah klenteng tempat berdoa terkunci. Sebelum
menuju ke lokasi pagoda yang tertinggi itu kita bisa melihat mini pagoda
yang juga ada di sekitar komplek klenteng. Masuk lebih dalam, kita bisa
melihat pagoda utama.
Daya tarik Kemaro adalah Pagoda berlantai 9 yang menjulang di tengahtengah pulau. Bangunan ini masih terbilang belum lama dibangun tahun
2006. Selain pagoda ada klenteng yang sudah dulu ada. Klenteng Hok Tjing
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Rio atau lebih dikenal Klenteng Kuan Im dibangun sejak
tahun 1962. Di depan klenteng terdapat makam Tan Bun
An (Pangeran) dan Siti Fatimah (Putri) yang berdampingan.
Kisah cinta mereka berdualah yang menjadi legenda
terbentuknya pulau ini.
Menurut legenda setempat yang tertulis di sebuah batu di
samping Klenteng Hok Tjing Rio, pada zaman dahulu, datang
seorang pangeran dari Negeri Cina, bernama Tan Bun An, ia
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datang ke Palembang untuk berdagang. Ketika ia meminta
izin ke Raja Palembang, ia bertemu dengan putri raja yang
bernama Siti Fatimah. Ia langsung jatuh hati, begitu juga
dengan Siti Fatimah. Merekapun menjalin kasih dan berniat
untuk ke pelaminan. Tan Bun An mengajak sang Siti Fatimah
ke daratan Cina untuk melihat orang tua Tan Bun Han.
Setelah beberapa waktu, mereka kembali ke Palembang.
Bersama mereka disertakan pula tujuh guci yang berisi

TRAVEL
NOTES

Seorang pengawalnya juga ikut terjun untuk membantu,
tetapi kedua orang itu tidak kunjung muncul. Siti Fatimah
akhirnya menyusul dan terjun juga ke Sungai Musi. Untuk
mengenang mereka bertiga dibangunlah sebuah kuil dan
makam untuk ketiga orang tersebut.

emas. Sesampai di muara Sungai Musi Tan Bun han ingin
melihat hadiah emas di dalam Guci-guci tersebut.
Tetapi alangkah kagetnya karena yang dilihat adalah sayuran
sawi-sawi asin. Tanpa berpikir panjang ia membuang guciguci tersebut kelaut, tetapi guci terakhir terjatuh diatas
dek dan pecah. Ternyata didalamnya terdapat emas.
Tanpa berpikir panjag lagi ia terjun ke dalam sungai untuk
mengambil emas-emas dalam guci yang sudah dibuangnya.

Selain itu ditempat ini juga terdapat sebuah Pohon yang
disebut sebagai “Pohon Cinta” yang dilambangkan sebagai
ritus “Cinta Sejati” antara dua bangsa dan dua budaya
yang berbeda pada zaman dahulu antara Siti Fatimah Putri
Kerajaan Sriwijaya dan Tan Bun An Pangeran dari Negeri
Cina, konon, jika ada pasangan yang mengukir nama mereka
di pohon tersebut maka hubungan mereka akan berlanjut
sampai jenjang Pernikahan. Untuk itulah Pulau ini juga
disebut sebagai Pulau Jodoh.
Menaiki Pagoda sampai ke lantai 9 cukup menguras tenaga
dan keringat mengingat kita harus menapaki satu demi
satu lantainya. Tapi rasa puas kita rasakan tatkala bisa
mencapai anak tangga teratas karena kita bisa memandang
luas hamparan Sungai Musi yang padat dengan lalu lintas
sungainya, baik kapal-kapal besar pembawa barang maupun
kapal-kapal penumpang. (Ariessuryantini)
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BEA CUKAI
MENJAWAB

S

elamat pagi, Saya hendak menanyakan detail prosedur untuk relokasi ke tanah air. Saya dan keluarga
akan relokasi dari Singapura ke Batam. Dan kami akan memindahkan barang-barang pribadi kami
melalui forwarder. Relokasi kami adalah inisiatif pribadi, bukan berdasarkan sponsor dari perusahaan.
Mohon informasi mengenai perihal berikut:
1. Formulir kepabean yang perlu didapat dan diisi;
2. Penghitungan jumlah pajak yang dikenakan (jika barang-barang kami terkena pajak);
3. Informasi lain yang perlu kami siapkan untuk verifikasi pihak Bea dan Cukai.
Jika berkenan, saya mengharap bisa diberikan nomor Kantor Bea dan Cukai Batam yang bisa dihubungi karena
sudah berkali-kali saya mencoba menelpon namun tidak diangkat. Terima kasih atas bantuan Anda. Salam,
Firdaus
Bravo Bea Cukai:

Yth. Bapak Firdaus,

Terima kasih telah menghubungi fanspage facebook
bravo bea cukai, perkenalkan saya Daren, salah satu
petugas layanan sosial media Bravo Bea dan Cukai.
Sehubungan dengan pertanyaan Saudara mengenai
barang pindahan dari luar negeri,kami sampaikan
informasi sebagai berikut:
1. Bahwa pemberitahuan pabean terkait pemasuk
an barang dari luar kawasan pabean ke dalam
kawasan perdagangan bebas menggunakan
dokumen PPFTZ-01 sebagaimana Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor
48/PMK.04/2012.
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2. Batam merupakan salah satu kawasan
perdagangan bebas di indonesia dan pemasukan
barang ke kawasan bebas dari luar daerah
pabean (luar negeri) diberikan pembebasan
bea masuk, pembebasan PPN, tidak dipungut
PPh pasal 22, dan/atau pembebasan cukai
sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 10
tahun 2012.
Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi
Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225 Email:
info@customs.go.id | Facebook: Bravo Bea Cukai
| Twitter: @bravobeacukai. Tatap Muka: Mall
Pelayanan Publik Kuningan Jakarta.

