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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Perusahaan  multinasional (kumpulan bisnis nasional) harus memperoleh 

keunggulan  kompetitif maka banyak didengungkan globalisasi sebagai  strategi 

untuk menyerang para pesaing mereka , perusahaan  global  adalah perusahaan 

yang mengekspor barang hasil produksi ke luar  negeri (Donald ball and Wendell,  

2001 first ed). Peran kebijaksanaan fiskal di bidang kepabeanan seperti diketahui 

bahwa perkembangan perdagangan internasional , baik yang menyangkut kegiatan 

di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu 

sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan effisien serta mampu 

meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Masalah birokrasi di bidang 

kepabeanan yang berbelit-belit merupakan permasalahan yang nantinya akan 

semakin tidak populer. Kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya 

pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi 

terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.  

Prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang 

semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, 
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sudah barang tentu permasalahan yang timbul di bidang perdagangan akan 

semakin kompleks pula. Perubahan-perubahan pada pola perdagangan 

internasional yang menggejala dewasa ini pada akhirnya akan memberikan 

peluang yang lebih besar bagi negara maju untuk memenangkan persaingan pasar. 

Pola perdagangan juga akan berubah pada konteks borderless world, atau paling 

tidak pada nuansa liberalisasi perdagangan dan investasi dimana batas 

perdagangan menjadi semakin tabu (Suwarsono dan lukia zuraida, 1998).  

Kebijaksanaan pemerintah tentang kepabeanan merupakan langkah 

antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essensial di bidang 

perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era 

perdagangan bebas yang sudah diambang pintu. Pemberlakuan kebijaksanaan 

pemerintah tentang kepabeanan memberikan konsekuensi logis bagi DJBC berupa 

kewenangan yang semakin besar sebagai institusi pemerintah untuk dapat 

memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban, 

dimana kewenangan yang semakin besar ini pada dasarnya adalah keinginan dari 

para pengguna jasa internasional ( termasuk dengan tidak diberlakukannya lagi 

pemeriksaan pra-pengapalan atau pre-shipment inspection oleh PT. Surveyor 

Indonesia, dan sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), bahwa kewenangan 

tersebut adalah kewenangan Customs yang universal, serta merupakan 

konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT 

Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain.Langkah persiapan telah dan 

terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kerangka acuan yang diinginkan 

oleh ICC yang pada dasarnya mengajukan kriteria-kriteria yang sebaiknya 
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dimiliki oleh Customs yang sifatnya modern (Felix Hadi Mulyanto dan Endar 

Sugiarto, 1997).  

 Berdasarkan  uraian diatas, maka  penulis  memilih  judul “PERANAN  

KEPABEANAN DALAM PERDAGANGAN LUAR NEGERI ( Studi  Kasus : 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta )”. 

 

B. Perumusan  Masalah 

1.  Bagaimana  peran  lembaga kepabeanan  dalam lalu  lintas   perdagangan        

     luar  negeri ?. 

2.  Aktifitas  apa  saja  yang  dilakukan lembaga kepabeanan dalam lalu   lintas 

perdagangan  luar  negeri  ?. 

 

C.  Tujuan  Penelitian 

1. Mengetahui  peran lembaga kepabeanan   dalam lalu  lintas     

 perdagangan  luar  negeri.  

2.  Mengetahui aktifitas  yang  dilakukan  lembaga kepabeanan dalam lalu  

 lintas   perdagangan  luar  negeri. 

 

D.  Manfaat  Penelitian 

Penelitian  yang  akan  dilakukan  memiliki  3 (tiga)  manfaat,  yaitu  

manfaat operasional, fungsional dan  individual,  masing-masing  sebagai  

berikut : 
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1. Manfaat  Operasional. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  

memberikan  sumbangan  informasi  dan   pemikiran  bagi  pihak-pihak  

terkait  dalam  perdagangan  luar negeri. 

2. Manfaat  Fungsional. Bagi  mahasiswa  dan  pembaca  lainnya, merupakan  

tambahan  referensi  bacaan dan  informasi  khususnya  bagi  mahasiswa  

jurusan  bisnis  internasional. 

 

E.  Metode Penelitian 

 1.  Ruang  Lingkup  Penelitian.  

Metode  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah metode  

Deskripsi analitik dengan  didahului  praktek  kerja  lapangan  selama  dua  

minggu  pada  Kantor  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe A  Surakarta. 

2. Jenis  dan  Alat  Pengumpulan  Data 

a. Jenis  Data 

        1)   Data  Primer  

Suatu  data yang  langsung  diperoleh  dari  obyek  penelitian yaitu  

Kantor  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Tipe A  Surakarta. Data  ini  

merupakan  gambaran  umum  Kantor  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  

Tipe A  Surakarta, data  prosedur  penanganan  ekspor  serta  

impor  beserta  aktifitasnya  dan  data-data  yang  mendukung  

penelitian  ini. 

2) Data  Sekunder 
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Data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dengan  membaca  

buku-buku  literatur  dan  bacaan  yang  ada  hubungan  dengan 

masalah  yang  dibahas yaitu Majalah Bea dan Cukai, Buku tentang 

perdagangan luar negeri, Makalah tentang ekspor dan impor, 

Makalah perbankan, Buku yang membahas kepabean, Undang-

undang Kepabean dan Keputusan – keputusan tentang Bea dan 

Cukai. 

b. Metode  Pengumpulan  Data 

1) Wawancara 

Yaitu  dengan cara  dialog  yang  dilakukan  peneliti  untuk 

memperoleh  informasi  dari  Kantor  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  

Tipe A  Surakarta. 

2) Observasi 

Dalam  penelitian  ini, peneliti  melihat  secara  langsung  

mengenai  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Bea  

dan  Cukai  Tipe A  Surakarta. 

3) Dokumentasi 

Mempelajari  catatan  serta  arsip  yang  ada  di Kantor  Pelayanan  

Bea  dan  Cukai  Tipe A  Surakarta. 
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BAB  II 

LANDASAN  TEORI 

 

A.  Pengertian  Kepabeanan 

Kepabeanan  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  

pengawasan  atas  lalu lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar  daerah  pabean  

dan  pemungutan  bea dan  cukai. Kawasan  pabean  adalah  kawasan  dengan  

batas-batas  tertentu  di pelabuhan  laut  Bandar  udara  atau  tempat  lain  yang  

ditetapkan  untuk  lalu lintas  barang  yang  sepenuhnya  berada  di bawah  

pengawasan  direktorat  jendral  bea dan  cukai. Pialang  kepabean (customhouse 

brokers). Di setiap  negara  terdapat  customhouse broker  sama persis  seperti  

keberadaan  freight forwarder  luar  negeri  membantu  para  eksportir  untuk  

mengekspor. Fungsi-fungsi  keduanya  sangat  mirip  sebenarnya  sejumlah  

perusahaan  menyediakan kedua  jasa  tersebut (Capt R Suyono, 2003) .  

Customs (instansi kepabeanan) di mana pun di dunia ini termasuk 

direktorat jenderal bea dan cukai (instansi kepabeanan di indonesia), juga disadari 

sebagai organisasi yang keberadaannya amat essensial, belum ada institusi yang 

memiliki peran yang harus mengemban tugas : perlindungan masyarakat atas 

masuknya barang-barang berbahaya; perlindungan kepada industri tertentu dari 
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persaingan barang-barang impor sejenis (proteksi); memberantas penyelundupan; 

instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang 

melampaui batas-batas negara memberikan dan menitipkan tugas; sekaligus 

berkewajiban untuk menghasilkan penerimaan negara untuk kepentingan laju 

perkembangan nasional (Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997).  

Kantor pabean adalah kantor pelayanan direktorat jenderal bea dan cukai 

tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Kantor pemuatan adalah kantor pabean 

tempat pendaftaran PEB dan pemuatan barang ekspor. Kantor pemeriksaan adalah 

kantor pabean yang ditetapkan oleh direktur jenderal atau pejabat yang 

ditunjuknya untuk melayani pemeriksaan fisik barang yang mendapat kemudahan 

ekspor. Pejabat adalah pegawai pada kantor pabean yang diberi wewenang untuk 

melakukan tugas tertentu. Pemeriksa adalah pegawai yang melakukan 

pemeriksaan fisik barang. Pegawai pengawasan stuffing adalah pegawai yang 

mengawasi pemasukan barang yang sudah diperiksa ke dalam peti kemas.Pegawai 

dinas luar adalah pegawai yang melakukan pengawasan pemasukan barang ekspor 

di pintu masuk kawasan pabean. Laporan pemeriksaan bea dan cukai (LPBC) 

adalah laporan hasil pemeriksaan pabean barang ekspor yang mendapat 

kemudahan ekspor yang diterbitkan oleh kantor pemuatan. Persetujuan muat (PM) 

adalah lembar persetujuan yang diberikan oleh pejabat terhadap barang yang 

mendapat kemudahan ekspor untuk melindungi pemasukan barang ekspor ke 

kawasan pabean dan pemuatan ke atas sarana pengangkut ( UU no 10 tahun 1995 

tentang kepabeanan). 
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Lingkup tugas bea dan cukai sebenarnya informasi terbanyak yang 

digunakan untuk pengawasan pabean adalah informasi yang ada di kantor 

pelayanan. Informasi yang umumnya dipakai untuk kegiatan pengawasan berada 

di dalam dokumen airway bill (AWB), bill of lading (B/L), manifest, 

pemberitahuan lmpor barang (PIB), pemberitahuan ekspor barang (PEB), invoice, 

polis asuransi, certificate of origin, letter of credit (L/C), profit importir, data 

pemeriksaan kapal, data kapal, data pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dan 

sebagainya yang berada di kantor pelayanan karena data tersebut berada dalam 

dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada bea dan cukai dalam rangka 

pelayanan.  

Data tersebut sulit diperoleh di kantor wilayah karena kantor wilayah tidak 

melakukan pelayanan impor dan ekspor. Kantor wilayah hanya bisa memperoleh 

data tersebut apabila dikirim ke kantor pelayanan. Kantor wilayah untuk bisa 

melakukan pengawasan harus mempunyai informasi yang cukup, sedangkan 

informasi yang diperlukan ini justru berada di kantor pelayanan. Kantor pelayanan 

adalah institusi yang paling efektif untuk mendeteksi dan mencegah adanya 

pelanggaran atau penyelundupan karena menguasai informasi yang banyak. 

Informasi tentang muatan kapal, jumlah, dan jenisnya, importir dan eksportir 

semua ada pada kantor pelayanan.  

Petugas kantor pelayanan juga melihat dan mengawasi langsung 

penimbunan atau pemuatan dan dapat mendeteksi adanya kejanggalan yang 

merupakan indikator adanya pelanggaran. Hal-hal seperti ini hanya dapat 

dilakukan oleh kantor wilayah jika informasi tentang muatan kapal dan barang 
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impor atau ekspor dapat ditransfer secara elektronik dari kantor pelayanan ke 

kantor wilayah.  

 

 

Informasi yang diperoleh dari pengolahan dokumen ini juga tidak cukup 

untuk dapat melakukan pengawasan dengan efektif diperlukan adanya informasi 

dari lapangan secara terus menerus mulai dari kapal datang, saat pembongkaran, 

saat penimbunan, dan seterusnya.  

Pengawasan pabean adalah salah satu cara untuk mencegah dan 

mendeteksi adanya pelanggaran. Pengawasan yang efektif memungkinkan bea dan 

cukai mengurangi terjadinya pelanggaran. Menurut WCO Hanbook for Comercial 

Fraud Investigators ada enam belas tipe pelanggaran utama di Bidang kepabeanan 

yaitu : Penyelundupan yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah 

mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan bea dan cukai atau 

mengimpor atau mengekspor di tempat kedudukan bea dan cukai tetapi dengan 

cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu 

(concealment) atau di badan penumpang. Uraian barang tidak benar, uraian 

barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang 

rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan. Pelanggaran nilai 

barang dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari 

bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-

back) yang lebih besar. Pelanggaran negara asal barang memberitahukan negara 

asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal jepang diberitahukan 
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thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan. 

Pelanggaran fasilitas keringanan bea masuk atas barang yang diolah yaitu tidak 

mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan 

bea masuk. Pelanggaran impor sementara, tidak mengekspor barang seperti dalam 

keadaan semula. Pelanggaran perizinan impor atau ekspor  misalnya memperoleh 

izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai 

barang konsumsi. Pelanggaran transit barang, barang yang diberitahukan transit 

ternyata di impor untuk menghindari bea. Pemberitahuan jumlah muatan barang 

tidak benar tujuannya agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk 

menghindari kuota. Pelanggaran tujuan pemakaian, misalnya memperoleh 

pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal asing (PMA) tetapi 

dijual untuk pihak lain. Pelanggaran spesifikasi barang dan perlindungan 

konsumen, pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari 

persyaratan dalam undang-undang spesifikasi barang atau perlindungan 

konsumen. Barang melanggar hak atas kekayaan intelektual, yaitu barang palsu 

atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.  

Transaksi gelap, transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk 

menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan 

mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan. Pelanggaran pengembalian 

bea klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea atau pajak dengan 

mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar. Usaha fiktif, usaha fiktif 

diciptakan untuk mendapatkan keringanan pajak secara tidak sah contohnya 

adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif yang ternyata tidak mempunyai 
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pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan. Likuidasi palsu, perusahaan 

beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan pendapatan dengan cara 

tidak membayar pajak.  

Informasi untuk penyelundupan di luar tempat kedudukan bea dan cukai 

diperoleh melalui Surveillance dapat dilakukan oleh petugas di kantor pelayanan 

kalau diberi wewenang untuk itu. Dalam organisasi dan tata kerja yang baru 

kegiatan intelijen (pengumpulan dan pengolahan informasi) secara umum tidak 

dimungkinkan di kantor pelayanan yang dimungkinkan hanya pengumpulan 

informasi muatan kapal yang tercantum pada manifest. Tipe pelanggaran 

pemberitahuan yang tidak benar, penyalahgunaan fasilitas kepabeanan, 

pelanggaran perizinan impor dan sebagainya lebih mudah dideteksi melalui 

dokumen impor atau ekspor yang berada di kantor pelayanan informasi tentang 

adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa diperoleh jika kita mengolah 

informasi-informasi dalam pemberitahuan impor barang (PIB), pemberitahuan 

ekspor barang (PEB), manifest, bill of lading (B/L), invoice, packing list, data 

perusahaan, data kapal, data kontainer dan lain-lain.  
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Lembaga-lembaga  yang terlibat  dalam pelaksanaan perdagangan  luar 

negeri adalah ( pada gambar 1 )   

Gambar 1 
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o Trading House 
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o Export Agent 
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INDENTOR 
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o Government Agency 

o Shop Keepers 
o Ultimate Users 

B.  Perdagangan  Luar  Negeri ( Internasional) 

1.  Pengertian   

Bisnis  internasional merupakan disiplin yang relatif baru dan sangat 

dinamis yang  kegiatan-kegiatannya  melewati batas-batas  negara, definisi ini 

tidak hanya termasuk  perdagangan  internasional dan  pemanufakturan di luar  

negeri, tetapi juga industri jasa yang  berkembang di bidang-bidang seperti  

tranportasi. Sebagian  orang menggunakan kata-kata world dan global secara 

bergantian dengan multinasional untuk menjelaskan sebuah bisnis dengan operasi 

yang tersebar secara internasional tetapi orang-orang lain mendefinisikan sebuah 

perusahaan global sebagai perusahaan  yang bertujuan menstandarisasi operasi-

operasi dalam semua bidang fungsional tetapi yang merespon berbagai pasar 

nasional apabila diperlukan ( Amir Ms, 1993).  

Bisnis internasional berbeda dari bisnis domestik bahwa sebuah 

perusahaan yang beroperasi melewati batas-batas  negara  harus berurusan  

dengan kekuatan-kekuatan dari tiga jenis  lingkungan domestik, asing dan 

internasional dan sebaliknya perusahaan yang kegiatan-kegiatan bisnisnya 

dilaksanakan di dalam batas-batas sebuah negara  perlu  memperhatikan terutama 

hanya lingkungan domestik. Namun demikian tidak ada perusahaan domestik 

yang seluruhnya bebas dari kekuatan-kekuatan lingkungan asing atau 

internasional karena selalu ada kemungkinan harus berhadapan dengan persaingan 

barang-barang impor atau pesaing-pesaing luar negeri yang mendirikan  operasi-
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operasinya di pasarnya  sendiri. Sementara  bisnis internasional sebuah disiplin 

adalah relatif baru namun bisnis internasional sebagai praktik bisnis bukanlah 

sejarah bisnis internasional bahkan sebelum masehi, pedagang-pedagang venesia 

dan yunani mengirim  wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual  barang-barang 

mereka (Philip kotler, 1998).  

Kekuatan-kekuatan  globalisasi  ada  lima  jenis pendorong yang  membawa   

perusahaan  internasional  kepada  globalisasi operasi : Politis, ada  

kecenderungan terhadap penyatuan dan  sosialisasi komunitas  global.  

Kesepakatan-kesepakatan  perdagangan-perdagangan  preferensial  seperti  the  

Nort American  Free Trade  Agreement (NAFTA) dan  Uni Eropa  yang  

mengelompokaan  beberapa  negara  menjadi  pasar  menjadi  sebuah  pasar  

tunggal telah  menyajikan  kepada  perusahaan-perusahaan  peluang-peluang  

pemasaran  yang  sangat  berarti. Banyak  yang  telah  bergerak  cepat menerobos 

baik  melalui  ekspor  maupun  produksi  di wilayah  itu. Teknologi, kemajuan-

kemajuan  dalam  teknologi  komputer dan  komunikasi  memungkinkan  aliran  

gagasan dan  informasi  yang  meningkat  melewati  batas-batas  negara dan  

memungkinkan  para  pelanggan  mempelajari  barang-barang  luar  negeri. 

Internet  dan  komputerisasi  jaringan  memungkinkan  perusahaan-perusahaan  

kecil  bersaing secara  global karena  memungkinkan  adanya  aliran informasi  

yang  cepat  tanpa  mempedulikan  lokasi  fisik  pembeli  dan  penjual. Pasar,  

dengan  mendunianya  perusahaan-perusahaan  mereka  juga  menjadi  pelanggan-

pelanggan  global  selama  bertahun-tahun beberapa agen  periklanan  mendirikan  

kantor  di pasar-pasar  luar  negeri  ketika  klien-klien  utama  mereka memasuki  
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pasar-pasar  itu  untuk  menghindari  pesaing  mencuri  rekening mereka. Biaya,  

economies of scale untuk  mengurangi  biaya  per unit selalu  merupakan  tujuan  

manajemen. Salah  satu  alat  untuk  mencapainya  adalah mengglobalisasi  lini-

lini  produk  untuk  mengurangi  biaya  pengembangan  produksi  dan  persediaan, 

perusahaan juga  dapat  menempatkan  produksi  di negara-negara dimana  biaya  

produksi  lebih  rendah. Persaingan, pesaing  terus  meningkat  secara  intensif.  

Perusahaan-perusahaan  baru yang  banyak  berasal  dari  negara-negara  

berkembang dan  industri  baru  telah  memasuki  pasar-pasar dunia di  bidang  

permobilan dan  elektronik, misalnya  seperti  peristiwa  pembukaan, penetrasi 

impor  telah  meningkat  secara  mengesankan  untuk  lima  dari  enam negara 

dagang  utama. Kekuatan  pendorong  persaingan  yang  lain  untuk  globalisasi  

adalah  kenyataan  bahwa  perusahaan-perusahaan  mempertahankan  pasar-pasar  

dalam  negeri  mereka dari  para pesaing  dengan  memasuki  pasar-pasar  dalam  

negeri para  pesaing  itu  mengganggunya ( Donald ball and Wendell, 2001). 

Perdagangan  internasional  itu  sendiri  meliputi  ekspor  dan  impor,  

peluang  untuk  meningkatkan  penjualan  melalui  ekspor  adalah  suatu  strategi  

pertumbuhan  yang  dapat  dijalankan.  Terdapat banyak  perusahaan  

internasional  besar  yang  memerlukan  penjualan  demikian  untuk  tetap  hidup, 

namun  pada  saat  yang  sama  pertumbuhan  ekspor  negara-negara  individual  

hendaknya  merupakan  suatu  peringatan  terhadap orang-orang  bisnis  bahwa  

mereka harus  bersiap-siap  menghadapi  persaingan  yang  meningkat  dari  

ekspor  ke  pasar-pasar  domestic (Levitt, 1990).  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 16 

Perdagangan  internasional  tidak  berbeda  dengan  perdagangan nasional 

(domestik), namun   karena  dua pihak  yang  berhubungan  dagang berada di 

tempat  yang  berbeda  dipisahkan  oleh  batas-batas negara  dengan  ketentuan  

dan  hukum  yang  berbeda  serta mata  uang yang tidak sama maka timbul  

perbedaan-perbedaan  dalam  pelaksanaannya. Perbedaan tersebut dapat dilihat 

pada ciri-ciri perdagangan internasional, yaitu ; Adanya  kontrak antara pembeli 

(importir) dan penjual (eksportir) terjadi  suatu perjanjian  dagang yang disebut 

dengan sales contract (purchase contract) yang ditanda tangani oleh kedua belah 

pihak, di dalam kontrak biasanya diperjanjikan jenis barang, harga barang dan 

sistem pembayaran serta sanksi  jika salah satu pihak melakukan cedera janji. 

Beda Negara,  pembeli dan penjual berdomisili di negara yang berbeda dengan 

hukum dan peraturan-peraturan yang berbeda yang mungkin dapat mempengaruhi 

realisasi kontrak jual beli tersebut. Waktu yang berbeda karena adanya  perbedaan 

tempat juga mengakibatkan perbedaan waktu yang mempengaruhi penyerahan 

barang ekspor oleh penjual kepada pembeli dan pembayaran barang tersebut oleh 

pembeli kepada penjual. Ketentuan atau peraturan  yang berlaku berbeda pada 

negara pembeli dan penjual antara lain peraturan di bidang devisa, pabean, dan 

sebagainya (Donald ball and Wendell, 2001). 

Transaksi perdagangan ekspor, umumnya seorang eksportir akan 

berhubungan dengan beberapa instansi atau lembaga yang dapat menunjang 

terlaksananya transaksi ekspor tersebut. Beberapa pihak yang sering terlibat dalam 

perdagangan internasional ini adalah : Importir adalah pihak yang membeli barang 

(buyer) dalam L/C lazim disebut applicant, account party yaitu pihak yang 
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memohon pembukaan L/C pada suatu bank untuk itu perlu kredibilitas yang 

memuaskan dalam pertimbangan-pertimbangan bank. Eksportir adalah penjual 

barang (seller) dalam L/C disebut beneficiary yaitu pihak kepada siapa L/C 

diterbitkan atau diperuntukkan. Bank memegang peranan penting dalam 

perdagangan internasional yaitu berfungsi sebagai adviser, penghubung (broker), 

financer dan banker yang menjamin pembayaran dan mempermudah transfer uang 

atau movement of capital. Perusahaan pengangkutan (pelayaran) adalah 

perusahaan yang memberikan jasa pengangkutan dengan menerima uang jasa 

angkut (freight). Bea cukai atau pabean adalah instansi resmi dari suatu negara 

yang mengawasi barang-barang keluar masuk pabean dan memberi ijin untuk itu, 

bagi eksportir merupakan pihak yang memberi ijin untuk pemuatan barang ke 

kapal dan bagi importir merupakan pihak yang memberi ijin untuk pelepasan 

barang-barang dari pelabuhan untuk dimasukkan ke daerah bebas pabean dalam 

negeri. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberi perlindungan atas 

resiko barang yang diangkut menutup asuransi atas barang-barang tersebut sesuai 

dengan yang disyaratkan. Surveyor adalah suatu badan peneliti yang bergerak 

dalam bidang penelitian mutu atau kualitas jenis, jumlah, harga barang dan 

sebagainya atas permintaan pihak yang berkepentingan. Departemen perdagangan 

instansi pemerintah yang bertugas mengatur tata niaga perdagangan antara lain 

memberikan perijinan, menetapkan pembatasan barang-barang yang dapat 

diekspor dan diimpor serta mengeluarkan ketentuan-ketentuannya (Capt R 

Suyono, 2003). 
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Resiko dalam perdagangan internasional, masalah yang harus dihadapi 

oleh eksportir adalah kapan ia harus menyerahkan barang dan kapan menerima 

pembayaran. Jika barang dikirim sebelum menerima pembayaran berarti ia 

menanggung resiko kemungkinan buyer tidak membayar demikian pula 

sebaliknya importir menanggung resiko atas barang yang harus diterimanya dan 

kapan ia harus melakukan pembayaran. Pembayaran mendahului penerimaan 

barang berarti resiko bagi importir yaitu resiko non delivery (resiko tidak diterima 

barang). 

Perdagangan  internasional  terutama  terdiri  atas  barang-barang  

pemanufakturan  yang  diekspor  oleh  negara-negara  industri  ke negara-negara  

berkembang  dengan  imbalan  bahan-bahan  mentah, lebih  separuh  ekspor  dari  

negara-negara  berkembang  sebenarnya   menuju  ke  negara-negara  maju  tetapi  

tiga  per empat dari  ekspor  yang  kemudian  dengan  tiga  pengecualian  pergi  ke 

negara-negara  industri  bukan  ke  negara-negara  berkembang. Perusahaan-

perusahaan kecil  seperti  juga  yang  besar-besar  mengekspor  untuk  

meningkatkan  penjualan, sebagian  mulai  mengekspor  secara  sekali-kali  

sementara  yang  lainnnya mencari  pelanggan-pelanggan   di  luar  negeri.  

Perusahaan  ekspor  multinasional   yang  besar  mengekspor  untuk  

melayani  pasar-pasar  dimana   mereka  tidak  mempunyai  pabrik  manufakturing  

atau  jika  pabrik  lokal tidak  memproduksi  semua  bauran  produk  itu, 

mengekspor  juga  merupakan  suatu  cara  yang  murah  untuk  mengetes  pasar-

pasar  luar  negeri.  Suatu  kehidupan  produk  dapat  diperpanjang  dengan  

mengekspor  produk  tersebut  ke pasar-pasar  yang  menggunakan  teknologi  
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kurang  maju, ada  sejumlah  keuntungan  dengan  memusatkan  perhatian  pada  

negara  yang  telah  menjadi  pembeli  utama  barang-barang  yang  berasal  dari  

calon negara eksportir (Onkvisit dan shaw 1990).  

Iklim  bisnis di negara  pengimpor  relatif  menguntungkan, peraturan-

peraturan  ekspor dan  impor bukanlah  sesuatu  yang  tidak  dapat  diatasi tidak  

akan  ada  penolakan  budaya  yang  kuat  untuk membeli  barang-barang  dari  

negara-negara itu. Fasilitas tranportasi yang  memuaskan  telah  ada, anggota-

anggota  saluran  impor (pedagang, bank, pialang  pabean) telah  berpengalaman  

dalam  menangani  pengiriman  impor  dari  kawasan  eksportir. Devisa untuk  

membayar  ekspor tersedia, pemerintah  dari  sebuah  mitra  dagang  mungkin  

memohonkan  tekanan atas  importir untuk  membeli  dari negara-negara yang  

merupakan  pelanggan-pelanggan  yang  baik dari  ekspor  dari  negara tersebut            

( Amir Ms, 1982). Mekanisme yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan luar 

negeri   (pada gambar 2) 

Gambar 2. 
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2.  Ekspor 

Ekspor  sebagai  salah  satu  pilar  utama  perekonomian  nasional  sangat  

disadari mempunyai  peran  yang  strategis  dalam  membantu  pemerintah   guna  

mengatasi  berbagai  permasalahan  dan  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan, 

saat  ini  pemerintah  sedang  berupaya  keras  untuk  menggali  devisa  bagi  

negara  melalui  pengembangan  potensi  ekspor  indonesia  dengan  membuat  

berbagai  instrumen  kebijakan  di bidang  ekonomi  dan  keuangan,  guna  

meningkatkan daya  saing  produk  indonesia di pasar  internasional. Niat  baik  

pemerintah  tersebut  harus  diikuti  dengan  upaya peningkatan  kelancaran  arus  

barang  dan  dokumen  dalam  rangka ekspor  untuk  menjamin  kepastian  usaha  

dan  merangsang  investasi  dibidang industri  yang  berorientasi  ekspor.                        

Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang telah 

mendapat Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Badan 

Informasi dan Teknologi Keuangan (BINTEK Keu). Barang ekspor adalah barang 

yang dikeluarkan dari daerah pabean untuk dikirim ke luar negeri, perusahaan 

pengirim barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mengirim barang hasil 

produksinya ke perusahaan penerima barang untuk digabung menjadi barang 

ekspor. Perusahaan penerima barang adalah perusahaan di dalam negeri yang 

menerima barang hasil produksi perusahaan pengirim barang untuk digabung 

menjadi barang ekspor. 
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Penyerahan sementara adalah pengiriman barang hasil produksi dari 

pengusaha yang mendapat fasilitas kemudahan ekspor ke pengusaha lain sampai 

pemuatan barang untuk tujuan ekspor. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang 

menyatakan bahwa pihak penjual di indonesia setuju untuk menyerahkan barang 

sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kepada pembeli di luar negeri dengan 

kesepakatan-kesepakatan tertentu, antara lain pembayaran hanya dilakukan oleh 

pembeli di luar negeri kepada perusahaan di dalam negeri. 

Ekspor barang sebelum dilaksanakan , antara eksportir dan importir telah 

ada kesepakatan untuk melaksanakan transaksi jual beli suatu barang yang 

tercantum dalam kontrak yang disebut sales contract atau purchase contract. Jika 

sales contract sudah ditanda tangani maka importir segera meminta banknya 

membuka L/C untuk keuntungan eksportir dan eksportir akan menerima L/C 

tersebut melalui banknya. 

Penerimaan dan pemeriksaan L/C maka apakah bank pembuka L/C 

merupakan bank koresponden, jika bukan maka L/C tersebut harus di-confirm 

oleh bank korespondennya, keabsahan L/C tersebut yaitu; jika L/C dibuka dengan 

kawat atau kabel harus dibubuhi testkey number yang benar, jika L/C dibuka 

dengan surat atau airmail maka tanda tangan dalam L/C harus sama dengan tanda 

tangan yang ada dalam buku contoh tanda tangan. Syarat-syarat L/C apakah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional 

antara lain ; Tipe L/C jika dalam L/C tidak jelas menyebutkan harus dianggap 

irrevocable L/C, apakah L/C tersebut memuat klausula bahwa reimbursement 

dapat diajukan secara clean atau pembayaran at the counter dari issuing bank, 
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jenis barang apakah termasuk barang yang dilarang untuk diekspor, negara tujuan 

dan tenor L/C. 

Ekportir harus mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang (PEB) rangkap 7 

(tujuh) kepada bank sebelum memuat barangnya ke atas kapal, atas penerimaan PEB 

tersebut bank melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran pengisiannya. 

Jika sudah lengkap dan benar bank manandasahkannya dan menyerahkan seluruh 

lembar PEB kepada eksportir untuk keperluan pemuatan barang dipelabuhan. Setelah 

mendapatkan fiat muat dari bea dan cukai eksportir wajib mengembalikan PEB 

tersebut kepada bank kecuali lembar ke 7 (tujuh) disertai dokumen-dokumen ekspor 

yang disyaratkan dalam L/C jika ekspor tidak jadi dilaksanakan eksportir tetap 

diwajibkan mengembalikan PEB (seluruh lembar) kepada bank. 

Setelah eksportir menyerahkan dokumen-dokumen dan draft kepada bank 

maka bank akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut dengan cermat sehingga 

benar-benar sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam L/C sebelum 

dokumen tersebut diambil alih. Sejalan  dengan  hal  tersebut  dan  untuk  menjamin  

kelancaran  arus  barang  dan  dokumen  dan  melindungi  hak-hak atau kepentingan  

negara dalam  rangka  ekspor serta untuk  mendukung  pelaksanaan  elektronisasi  

data  kepabeanan  di  bidang  ekspor  yang  berlaku  secara  internasional  maka  

Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  selalu  berupaya  meningkatkan  pelayanan  dan  

berbagai  kemudahan  di bidang ekspor  dengan  tetap memperhatikan  hak-hak  dan  

kepentingan  negara  serta  aturan  dan  ketentuan  dalam  perdagangan  internasional 

( Surat edaran no SE – 18/BC/1997 tentang Pedoman Pelayanan Kepabeanan atas 

barang Ekspor). 
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Jenis-jenis  dokumen yaitu Financial Documents, pada dasarnya merupakan 

alat bagi eksportir untuk menagih pembayaran yang lazim disebut wesel ekspor (bill 

of exchange atau draft). Shipping Documents ; bill of lading, airway bill, postal 

receipt. Commercial Documents ; Invoice, insurance/certificate policy, certificate of 

origin, packing list, certificate of analysis, certificate of weight, certificate of measure, 

certificate of inspection. Settlement setelah melaksanakan pembayaran bank segera 

menagih pembayaran dari issuing bank sesuai dengan instruksi-instruksi yang 

dicantumkan dalam syarat-syarat L/C yang bersangkutan caranya adalah dengan 

meneruskan dokumen-dokumen serta wesel L/C yang telah dinegosiir tersebut 

dengan formulir tertentu yang berupa surat pengantar dokumen yang lazim disebut 

schedule of remittance atau remitting schedule. Skema  prosedur dalam kegiatan 

ekspor seperti ditunjukkan pada gambar 3   

Gambar 3 
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Keterangan : 

1. Eksportir menerima oreder (pesanan) dari langganan luar negeri (B-A), 

2. Bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C untuk dan atas nama eksportir      

(H-A). 

3. Eksportir menempatkan pesanan kepada leveransir maker pemilik barang/produsen  

(A-C). 

4. Eksportir menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk diekspor (sea-worthy 

packing)  (A). 

5. Eksportir memesan ruangan kapal (booking) dan mengeluarkan shipping order pada 

maskapai pelayaran (A-D). 

6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi ekspor yang 

berwenang (A-E). 

7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas kapal dengan atau tanpa 

mempergunakan perusahaan ekspedisi (A-D). 

8. Eksportir mengurus bill of lading dengan maskapai pelayaran (A-D) 

9. Eksportir menutup asuransi laut dengan maskapai asuransi (A-F). 

10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya (A). 

11. Mengurus consular invoice dengan trade councelor kedutaan Negara importir (A-G). 

12. Menarik wesel kepada opening bank dan menerima hasilnya dari negotiating bank  

(A-H). 
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13. Negotiating bank mengirimkan shipping document kepada principalnya di Negara 

importir (H-I). 

14. Eksportir mengirimkan shipping advice dan copy shipping documents kepada 

importir (A-B). 

 

Skema  proses atau tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan kegiatan 

ekspor dapat dilihat pada gambar 4 seperti tercantum di bawah ini 

Gambar 4 
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Dalam pengurusan dokumen ekspor yang perlu diperhatikan adalah ketelitian 
dan kelengkapan dokumen jangan ada penyimpangan isi dokumen satu dengan 
lainnya agar negosiasi dengan Bank termasuk dengan opening Bank di LN 
berjalan lancar. 
 
Apabila terjadi penyimpangan baik produk maupun dokumen, banyak hal yang 
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3. Impor 

importir  adalah  kebalikan  dari  ekspotir  yang  menjual  di dalam negeri  

dan  membeli  di pasar-pasar  luar  negeri, mereka  adalah  perusahaan-perusahaan  

kecil  yang  bisnisnya hanya  mengimpor  dan  terdapat  perusahaan-perusahaan  

besar  global  yang  mengimpor  jutaan  dolar  komponen  dan  bahan  baku  setiap  

tahun. Cara  importir  mengidentifikasi  sumber-sumber  impor adalah  jika  

produk-produk  impor  yang  sama  telah  berada  di pasar  menuju ke pedagang  

eceran  yang  menjual  dan  memeriksa  labelnya  untuk  melihat  apakah produk  

itu dibuat sesuai  dengan  ketentuan. Jika  produk  itu  tidak  diimpor  hendaknya  

menghubungi  semua  sumber  yang  terdaftar, harus  menghubungi  lebih  banyak  

negara bank-bank dan  utamanya yang  memiliki  departemen-departemen  yang  

kuat, mungkin  mempublikasikan  selebaran  yang  menawarkan  untuk  membeli  

dan  menjual  dari  perusahaan-perusahaan  di luar  negeri dan menggunakan  

papan  buletin  board (papan  buletin  elektronik)  dari  world  trade  center,   trade  

point, informasi  ini  akan  terlihat  di seluruh  dunia, internet  memiliki  skor 

situs-situs  di mana  para  eksportir dari  negara  lain menawarkan  produk-

produknya  untuk  diimpor. Impor  itu  kebetulan  terjadi  ketika  anda  

mengunjungi  sebuah  negara  asing (Amir Ms, 1989). 
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Impor  barang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu; Impor tanpa L/C 

dalam impor ini importir mempunyai kewajiban; menyampaikan kepada eksportir 

tentang nama bank devisa yang akan menyalurkan transaksi impor dan keharusan 

pemeriksaan barang pra pengapalan oleh surveyor yang ditunjuk, menyampaikan 

RIB (Rencana Impor Barang) kepada bank devisa dan surveyor di luar negeri 

yang berisi jenis barang, mutu barang, jumlah barang, harga satuan, harga total 

barang, biaya tambang (freight), nomor tarip pos (nomor hs), tarip BM. Impor 

barang dengan L/C, secara umum mekanisme transaksi impor dengan L/C adalah 

importir dan eksportir menandatangani sales contract. Importir di dalam negeri 

mengajukan aplikasi pembukaan L/C kepada banknya jika bank importer bersedia 

membuka L/C maka bank tersebut akan membuka L/C untuk keuntungan 

eksportir yang diadviskan melalui koresponden di luar negeri (advising bank). 

Advising bank menverifikasi L/C yang diterimanya dan meneruskan kepada 

eksportir, eksportir luar negeri segera setelah menerima L/C menyiapkan barang 

yang akan diekspor dengan mengapalkan barang. Perusahaan pelayaran 

menerbitkan B/L dan menyerahkan kepada eksportir, eksportir menyiapkan 

dokumen yang diminta dalam L/C menarik draft dan menyerahkan kepada bank. 

Bank eksportir di dalam negeri memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen 

sesuai dengan syarat L/C dan melakukan negosiasi. Negotiating bank di luar 

negeri mengirimkan dokumen ekspor kepada issuing bank di dalam negeri dan 

melakukan mengklaim pembayaran. Issuing bank memeriksa  kelengkapan dan 

kebenaran dokumen jika sesuai denagn syarat L/C memberitahukan kepada 
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importer. Issuing bank mendebet importer untuk nilai L/C atau sisa cover L/C. 

Issuing bank membayar klaim negotiating bank.  

Hal-hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  importir adalah  biaya-biaya tertentu yang 

harus ditambahkan pada harga yang seharusnya dibayar, yaitu Biaya yang dibayar 

atau ditanggung importir, baik berupa komisi (kecuali komisi pembelian), biaya 

pengemasan; Royalti dan biaya lisensi bagian dari hasil atau pendapatan ;Biaya 

tranportasi; biaya pemuatan; biaya asuransi  jika biaya-biaya diatas belum termasuk 

pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar maka biaya-biaya tersebut harus 

ditambahkan. Biaya-biaya yang timbul setelah barang diimpor : biaya konstruksi, 

pengembangan, perakitan, pemeliharaan atau bantuan tehnik yang  dilaksanakan 

setelah pengimporan barang;biaya transportasi; bea masuk dan pajak-pajak  jika 

terdapat biaya-biaya diatas, importir perlu mengurangi harga yang sebenarnya atau 

yang seharusnya dibayar dengan biaya-biaya itu. Kondisi-kondisi yang 

mengakibatkan nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean jika barang 

impor bukan merupakan barang yang berasal dari suatu transaksi jual beli atau 

importir tidak membeli barang impor yang bersangkutan (Philip kotler, 1998). 

Skema  prosedur impor dapat dilihat pada gambar 6 seperti tercantum di bawah ini 

Gambar 6 

PROSEDUR  IMPOR 

 

 

 

 

 

SUPPLIER 
 
 

SELLER 

BANK 
LUAR 

NEGERI 

BANK 
DALAM 

IMPORTIR 
 
 

PELAYARAN 

LUAR NEGERI 

DALAM NEGERI 

3 

4 
 

B  

G  

1 

3 1
0 6 8 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 29 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. Importir menempatkan Order (pesanan) kepada Eksportir di luar negeri (A-B). 

2. Importir membuka Letter of Credit untuk dan atas nama Eksportir di luar 

negeri melalui bank di dalam negeri (opening bank) (A-F). 

3. Bank menyelenggarakan pembuakaan L/C untuk eksportir melalui 

korespondennya di Negara eksportir (F-G). 

4. Shipping Documents diterima oleh bank di dalam negeri dari korespondennya 

di luar negeri (G-F). 

5. Bank di dalam negeri mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik oleh 

eksportir dan yang dikirimkan dengan shipping documents dan kemudian 

menyelesaikan perhitungan tagihannya dengan importir. Setelah itu barulah 

bank menyerahkan shipping documents kepada importir (F-A). 

6. Importir menyerahkan bill of lading kepada maskapai pelayaran (atau 

agentnya) yang mengangkut barang-barang itu untuk ditukarkan dengan DO 

(Delivery Order) (A-C). 

7. Importir menyelesaikan bea-bea masuk dengan pabean (A-D). 
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8. Importir mengambil barang-barang dari maskapai pelayaran setelah semua 

formalitas impor dipenuhi (A-C). 

9. Importir mengajukan claims (ganti rugi) kepada eksportir atau kepada 

maskapai asuransi dalam hal kedapatan kerusakan atau kekurangan                 

(A-E & A-B). 

10. Melunasi wesel pada hari jatuh tempo kalau hal itu belum diselesaikan 

sebelumnya dengan bank (A-F). 

C.  Aktifitas  Lembaga  Kepabeanan  Dalam  Lalu  Lintas  Perdagangan  

Luar  Negeri ( Internasional) 

Kegiatan  utama lembaga kepabeanan bertindak  sebagai agen  untuk 

importir, pialang  kepabeanan  membawa barang-barang yang diimpor melalui 

pabean yang  mewajibkan mereka mengetahui dengan baik  berbagai peraturan  

impor dan daftar tarif yang banyak sekali jika  seorang pejabat  kepabeanan 

memasukkan  impor  tersebut dalam  kategori  yang  terkena pajak impor  yang  

lebih  tinggi  daripada  impor  yang  direncanakan  importir pada  waktu  

pembayaran maka  perusahaan  impor  tidak  mungkin tidak  dapat  bersaing  

dalam harga  dengan  tetap  memperoleh  keuntungan pada umumnya  evaluator 

kepabeanan di mana-mana  menggunakan  unit (satuan) untuk produk-produk  

yang  dikenakan pajak-pajak  tertentu  dan  harga  faktur sebagai  dasar untuk  bea  

masuk     ad-valorem ( Donald ball and Wendell, 2001).  

  Kegiatan-kegiatan  lain adalah  para  pialang  kepabeanan  juga  dapat  

menyediakan  jasa-jasa  lainnya  seperti  mengatur  transportasi  untuk  barang-

barang  setelah  meninggalkan  kepabeanan  atau  bahkan  mengangkut  barang-
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barang  dari  suatu  negara  asing  jika  eksportir  belum  melakukannya. Fungsi  

penting  lainnya  ialah  mengetahui  kapan  impor  itu  dikenakan  kuota impor  

dan  berapa  banyak  kuota  impor  tersebut  telah  didaftarkan  pada  saat  

mengimpor. 

Kegiatan Bea cukai merupakan satu mata rantai yang tidak terputus mulai 

dari kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, penelitian dokumen, 

pemeriksaan barang sampai dengan pengeluaran barang. Angka pengenal importir 

(API) merupakan tanda pengenal  yang harus dimiliki oleh setiap importir atau 

perusahaan  yang melakukan perdagangan impor. API diberlakukan untuk 

menghindari penyalahgunaan kegiatan impor dan berbagai tindakan menyimpang 

lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III 

DESKRIPSI  OBYEK  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran  Umum  Kantor  Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Surakarta     

Kantor pelayanan  bea  dan  cukai  tipe A  Surakarta  pada  awalnya  

bernama  Kantor  Inspeksi  Bea dan Cukai  Tipe B Surakarta. Seiring  dengan  

perkembangan zaman maka  ada perubahan  organisasi dan  tata kerja pada tubuh 

DJBC dan  hal  ini  disetujui  oleh pimpinan kantor DJBC di berbagai  kota  

karisidenan dan  kota pelabuhan yang  memandang  perlu  adanya  perbedaan tipe-

tipe  kantor  bea dan  cukai maka kantor  bea dan cukai surakarta yang  semula 

berstatus kantor  inspeksi bea dan cukai tipe B berubah  status menjadi  Kantor  

pelayanan  bea dan cukai tipe A Surakarta dan  berlaku  sejak 1 april  1998. 

 Kantor  pelayanan  bea dan cukai tipe A Surakarta memiliki  sepuluh pos  

pelayanan  yang berada di wilayah  karisidenan Surakarta terdiri  dari pos  lalu bea  

surakarta, bandara  adi  sumarmo, TPK jebres, TPS solo segara murni, kawasan  

berikat PT. Solo Murni EPTE, kawasan  berikat PT. Sri Rejeki Isman, Pabrik  etil 
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alcohol PT. Indo Acidatama, Pabrik  minuman mengandung etil alcohol wan nen 

lonceng, pengusaha  hasil  tembakau golongan  kecil 13 (tiga belas) dan 15 (lima 

belas). Struktur  organisasi  kantor  pelayanan  bea dan cukai tipe A Surakarta 

sebagai berikut : Sub bagian  umum  melakukan  urusan  kepegawaian, 

keuangan,ketatausahaan   kantor  pelayanan. Seksi  pencegahan dan  penyidikan 

melakukan  intelijen, patroli dan  operasi pencegahan  pelanggaran  peraturan  

perundang-undangan kepabeanan dan cukai. seksi  Perbendaharaan melakukan  

penerimaan pengadministrasian dan penyetoran bea masuk, cukai, denda 

administratif, bunga, sewa tempat  penimbunan  pabean dan  pungutan  negara  

lainnya yang  dipungut  oleh  direktorat  jendral. Seksi  kepabeanan melakukan  

pelayanan teknis dan  fasilitas kepabeanan, penelitian dan  pemeriksaan  

kelengkapan dan kebenaran pemberitahuan impor dan ekspor barang, 

pemberitahuan  nilai  pabean. Seksi  tempat penimbunan melakukan  urusan 

administrasi perizinan  tempat  penimbunan  berikat, penatausahaan penimbunan, 

pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang pengawasan 

pemasukan dan pengeluaran di tempat penimbunan pabean dan berikat. Seksi 

cukai melakukan penelitian  dokumen cukai dan  pemeriksaan pengusaha barang 

kena cukai, pembukuan dokumen cukai, administrasi perizinan cukai, pembukuan  

barang kena cukai yang  selesai dibuat,pelayanan kemudahan cukai serta 

perusakan pita cukai. Seksi  operasional komputer dan  distribusi dokumen  

melakukan peng-operasian komputer dan  sarana penunjangnya, pengelolaan  

kepustakaan data dan  file, pelayanan  dukungan  teknis komunikasi data                   

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no 444/KMK.001/2001 
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tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah direktorat Jendral Bea dan 

Cukai).                                   

 

 

 

 

 

Bagan organisasi  pada Kantor  Pelayanan  Bea dan Cukai Tipe A Surakarta dapat 

dilihat pada  gambar 6 seperti tercantum di bawah ini.  

Gambar  6 

BAGAN  ORGANISASI 
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V i s i : Direktorat jenderal bea dan cukai sejajar dengan institusi kepabeanan dan 

cukai dunia di bidang kinerja dan citra.          . 

M i s i : Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan 

masyarakat. 

S t r a t e g i : Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi 

dan pelayanan. 

Lima komitmen harian  

1. Tingkatkan pelayanan  

2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi  

3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan  

4. Hentikan perdagangan illegal  

5. Tingkatkan integritas 

B.  PEMBAHASAN                                                                                                                                

1. Tata Laksana Ekspor                                                                                                                  

I. Pemberitahuan ekspor barang : Ekspor barang wajib PEB bahwa setiap barang 

ekspor menggunakan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang dapat 

dibuat dengan mengisi formulir atau dikirim melalui media elektronik tidak 

diperlukan PEB kecuali dari pembuatan PEB, ekspor barang tersebut barang 

penumpang dan barang awak sarana pengangkut dengan menggunakan deklarasi 

pabean; barang pelintas batas yang menggunakan pemberitahuan pabean sesuai 

ketentuan perjanjian perdagangan pelintas batas; barang dan kendaraan bermotor 
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yang diekspor kembali dengan menggunakan dokumen yang diatur dalam 

ketentuan kepabeanan internasional (ATA CARNET, TRIPTIEK atau CPD 

CARNET)  barang kiriman melalui pos indonesia menggunakan Declaration En 

Douane (CN 23).  

II. Prosedur Pemeriksaan Pabean atas barang Ekspor                                                                                     

Barang ekspor hanya dilakukan penelitian dokumen. Dalam hal tertentu diadakan 

pemeriksaan fisik, dan dilaksanakan oleh : direktorat jendral bea dan cukai 

terhadap barang ekspor yang berdasarkan informasi dari direktorat jenderal pajak 

terdapat petunjuk kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran 

ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPn 

BM; atau; akan dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean (re-impor). 

pemeriksaan dapat dilaksanakan di : kawasan pabean, gudang eksportir, atau 

tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor, terhadap 

barang ekspor yang seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang 

mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, penangguhan pembayaran PPN, 

dan pengembalian bea masuk serta pembayaran pendahuluan PPN. Pemeriksaan 

dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh eksportir di luar kawasan pabean                                                                                                                                                                                                 

III. Pengajuan PEB : Eksportir atau kuasanya mengisi PEB dengan lengkap dan 

benar dan mengajukannya kepada kantor pabean dengan dilampiri : LPS-E dalam 

hal barang ekspor wajib diperiksa oleh surveyor; copy surat tanda bukti setor 

(STBS) atau copy surat sanggup bayar (SSB) dalam hal barang ekspor dikenakan 

pungutan ekspor; copy invoice dan copy packing list; copy dokumen pelengkap 

pabean lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan kepabeanan di 
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bidang ekspor. Pelunasan pungutan negara dalam rangka ekspor (PNDRE), PEB 

untuk barang yang terutang PNDRE terlebih dahulu diajukan ke bank devisa 

untuk pelunasannya.  

IV. Pemasukan barang Ekspor ke Kawasan Pabean. Pemasukan barang ekspor ke 

kawasan pabean atau ke tempat penimbunan sementara dilakukan dengan 

menggunakan PEB atau dokumen pelengkap pabean dalam hal pelaksanaan 

ekspor dilakukan dengan PEB Berkala atas barang ekspor yang diperiksa 

surveyor, selain disertai dengan PEB juga harus dilampiri CTPS; dalam hal 

pengangkutan barang ekspor dilakukan dengan menggunakan peti kemas Less 

Container Load (LCL), seluruh PEB  dari barang ekspor dalam peti kemas yang 

bersangkutan harus diajukan secara bersamaan dan diberitahukan oleh 

konsolidator dalam dokumen konsolidasi ekspor. .                                                    

V. Penelitian Dokumen. Pejabat bea dan cukai melakukan penelitian dokumen 

terhadap PEB bersangkutan, yang meliputi : kelengkapan dokumen pelengkap 

pabeannya, berupa dokumen. Kebenaran pengisian PEB; kebenaran penghitungan 

pungutan negara yang tercantum dalam bukti pelunasan PNDRE;  

VI. Persetujuan Muat. Dalam hal penelitian dokumen kedapatan sesuai, pejabat 

bea dan cukai memberikan persetujuan muat pada PEB tersebut dengan 

mencantumkan nama tempat, tanggal, tanda tangan, nama terang, NIP serta cap 

dinas pada PEB yang bersangkutan.            .                             

VII. Pemuatan. Pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut dilaksanakan 

setelah mendapat persetujuan muat dari pejabat bea dan cukai. 
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VIII. Pengangkutan : Pengangkut yang sarana pengangkutnya meninggalkan 

kawasan pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean, wajib memberitahukan 

barang yang diangkutnya dengan menggunakan pemberitahuan berupa manifes 

(outward manifest) barang ekspor yang diangkutnya kepada pejabat bea dan cukai 

di kantor pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keberangkatan 

sarana pengangkut. Barang ekspor yang diangkut lanjut ke tempat lain dalam 

daerah pabean wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kepada pejabat bea dan 

cukai di kantor tempat transit dengan menggunakan copy PEB barang ekspor yang 

bersangkutan dan daftar rekapitulasi PEB  yang telah ditandasahkan oleh pejabat 

bea dan cukai di tempat pemuatan. Barang ekspor yang diangkut dalam daerah 

pabean melalui luar daerah pabean,  sebelum sarana pengangkut meninggalkan 

tempat pemuatan, mengajukan pemberitahuan pengangkutan barang asal daerah 

pabean dari satu tempat lain melalui luar daerah pabean (Keputusan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai no Kep-45/BC/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemeriksaan Pabean Barang Ekspor yang mendapat kemudahan). 

2. Tata  Laksana  Kepabeanan  di Bidang  Impor  

I. Kedatangan Barang Impor 

1. Kedatangan sarana pengangkut  

A. Sebelum kedatangan sarana pengangkut. Kewajiban pengangkut adalah 

pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan rencana kedatangan sarana 

pengangkut secara tertulis dalam rangkap  2 (dua) lembar atau melalui media 
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elektronik kepada pejabat yang menangani manifest di kantor pabean tempat 

tujuan pembongkaran pertama. Pemberitahuan rencana kedatangan sarana 

pengangkut sekurang-kurangnya mencantumkan: Nama sarana pengangkut, 

Nomor pengangkutan, Nama pengangkut, Pelabuhan asal, Pelabuhan tujuan, 

Rencana tanggal kedatangan, Rencana jumlah kemasan atau peti kemas yang akan 

dibongkar, Pelabuhan tujuan berikutnya dalam daerah pabean, Pelabuhan terakhir 

di luar Daerah Pabean. Terhadap penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan 

sarana pengangkut (RKSP) dan jadwal kedatangan sarana pengangkut akan 

diberikan bukti penerimaan yang merupakan persetujuan pembongkaran barang 

impor. Untuk sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara 

teratur dalam suatu periode tertentu tidak perlu menyerahkan pemberitahuan 

mengenai rencana kedatangan sarana pengangkut tetapi cukup menyerahkan 

jadwal kedatangan sarana pengangkut. Setiap perubahan rencana kedatangan 

sarana pengangkut atau jadwal kedatangan sarana pengangkut wajib diberitahukan 

oleh pengangkut kepada pejabat yang menangani manifest. Ketentuan lainnya 

pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut tidak berlaku bagi sarana 

pengangkut yang datang dari luar daerah pabean melalui darat                                                                                                      

B. Saat kedatangan sarana pengangkut : kewajiban pengangkut menyerahkan 

pemberitahuan kedatangan barang impor berupa :Manifest barang impor, Daftar 

penumpang dan awak sarana pengangkut, Daftar senjata api, Daftar obat-obatan 

termasuk narkotika yang digunakan dalam pengobatan, Daftar bekal. Pengangkut 

yang datang dari luar daerah pabean melalui darat wajib menyerahkan daftar 

barang impor yang diangkutnya pemberitahuan dan daftar barang impor dibuat 
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dalam bentuk tertulis maupun melalui  media elektronik, dalam bahasa indonesia 

atau bahasa inggris yang ditandatangani oleh pengangkut. Dalam hal sarana 

pengangkut tidak membawa barang impor, pengangkut  menyerahkan 

pemberitahuan nihil. 

C. Jangka Waktu. Pemberitahuan diserahkan oleh pengangkut kepada kepala 

kantor pabean setempat selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam setelah 

kedatangan sarana pengangkut. Daftar barang impor diserahkan oleh pengangkut 

selambat-lambatnya sampai dengan saat kedatangan sarana pengangkut darat. 

Penyerahan pemberitahuan dan daftar barang impor, tidak berlaku untuk sarana 

pengangkut yang berlabuh tidak lebih dari 24 jam dan tidak melakukan kegiatan 

bongkar muat barang impor atau ekspor. Dalam hal sarana pengangkut dalam 

keadaan darurat, pemberitahuan wajib diserahkan kepada kepala kantor pabean 

terdekat dalam waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah pembongkaran. .              

II. Pembongkaran Barag Impor.  Pelaksanaan pembongkaran barang impor di 

kawasan pabean, atau di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari kepala 

kantor pabean yang mengawasi tempat yang bersangkutan.  Kewajiban 

pengangkut dan kuasanya, pengangkut atau kuasanya wajib menyampaikan daftar 

kemasan atau peti kemas yang telah dibongkar kepada kantor pabean, segera 

setelah selesai pembongkaran barang impor.  Pengangkut wajib membayar bea 

masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor berikut sanksi administrasi dalam hal 

kedapatan   jumlah kemasan kurang dibongkar dan tidak dapat dipertanggung-

jawabkan kekurangannya.                .                                                         
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III. Penimbunan Barang Impor.  Pelaksanaan penimbunan barang impor. Barang 

impor yang belum selesai kewajibannya dapat ditimbun di :tempat penimbunan 

sementara, atau gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah 

mendapat persetujuan dari kepala kantor pabean. Kewajiban pengusaha 

penimbunan segera setelah selesainya penimbunan, pengusaha tempat 

penimbunan dimaksud wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas yang 

telah ditimbun kepada kepala kantor. Pengusaha tempat penimbunan Sementara 

atau gudang penimbunan wajib membayar bea masuk, cukai, dan pajak dalam 

rangka impor berikut sanksi administrasi dalam hal kedapatan jumlah kemasan 

kurang ditimbun dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan kekurangannya jika 

terhadap kelebihan bongkar atau timbun hanya dikenakan sanksi administrasi. 

IV. Pengeluaran Barang Impor.  Penyiapan PIB/PIBT atas barang impor yang 

akan dikeluarkan dari kawasan pabean dengan tujuan untuk dipakai, importir 

menyiapkan PIB berdasarkan dokumen pelengkap pabean importir menghitung 

sendiri bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor (self assessment) yang 

harus dibayar terhadap barang impor berupa : Barang pindahan, Barang impor 

sementara yang dibawa oleh penumpang, Barang impor melalui jasa titipan sarana 

angkutan laut dan udara, Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh dirjen bea 

dan cukai. Pelunasan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor melalui 

bank devisa persepsi atau kantor pabean dilakukan dengan cara : pembayaran 

biasa bank devisa persepsi atau kantor pabean akan memberikan bukti 

pembayaran dan memberikan nomor serta tanggal pembayaran pada bukti 

pembayarannya. Pembayaran berkala diberikan kepada importir yang telah 
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memenuhi persyaratan tertentu untuk suatu periode tertentu. Pengajuan PIB, 

pengajuan PIB dapat dilakukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala 

dalam periode tertentu kepada pejabat bea dan cukai. PIB dilampiri dengan 

dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran bea masuk, cukai dan pajak 

dalam rangka impor. PIB dan lampirannya diajukan kepada pejabat bea dan cukai 

untuk dilakukan pemeriksaan, Pengajuan PIB dan lampirannya dapat dilakukan 

sebelum barang impor tiba di pelabuhan. Ketentuan pengeluaran barang impor : 

Barang impor dengan tujuan untuk dipakai  hanya dapat dikeluarkan setelah 

dilakukan pemeriksaan pabean dan persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat 

bea dan cukai. Pemeriksaan pabean meliputi pemeriksaan dokumen dan 

pemeriksaan fisik barang. Barang impor berupa hasil tembakau dan MMEA yang 

dikemas untuk penjualan eceran hanya dapat dikeluarkan setelah dilekati tanda 

pelunasan atau pengawasan cukai (pita cukai). (Felix Hadi Mulyanto dan Endar 

Sugiarto, 1997).                                     

3. Permasalahan  dan  Tantangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai 

Tantangan direktorat  jendral  bea dan cukai di masa depan adalah adanya  

perubahan-perubahan  bahkan  cenderung  drastis, atas  volume  dan  tingkat  

perdagangan  internasional, lingkungan  sosial  dan  kondisi  perekonomian  serta  

harapan-harapan  pemerintah  atas  pesan  bea dan  cukai. Perubahan-perubahan  

pada pola  perdagangan  internasional  ditandai  dengan  munculnya  praktek-

praktek  bilateralisme, regionalisme  yang  menggejala  pada  dekade-dekade  ini  

cenderung  memberi  peluang  lebih  besar kepada  negara  kuat  untuk  

memenangkan persaingan pasar. 
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 Tuntutan  atas  pelayanan  dari  DJBC  yang  time  sensitive, predictable, 

available (saat  dibutuhkan) dan  adjustable  totalitas  pelayanan  ini  pada  

kerangka  dasarnya bersumber  pada  fenomena  speed  and  flexibility  DJBC  

sangat  menyadari  bahwa  kombinasi  dari  dua  besaran  tersebut (speed  and  

flexibility)  adalah  The  winning  formula  for  customs  service. Adanya  

pemikiran  dan  budaya  dahulu  kala  yang  sangat  dominant  dari  DJBC  yaitu  

bahwa  proses  Revenue  collection dan  Law  Enforcement  yang  dilakukan  

sebagian  terbesar  mengakibatkan  terhambatnya  arus  barang  pada  konsekuensi 

yang  lebih  lanjut  akan  menimbulkan  ekonomi  biaya  tinggi  sehingga produk-

produk  Indonesia  tidak  mampu  compete  di arena  perdagangan  internasional. 

Semakin  canggihnya bentuk, dimensi, modus  operandi  dari  commercial  fraud  

( pelanggaran  komersial) dalam  konteks  ini  konsep  self  assessment  dan  post  

entry  audit  harus  menjadi  lebih  penting dalam tugas  bea dan  cukai.  

Kombinasi audit  ketiga  besaran  tersebut  selalu  dikatakan  dan  disadari  

oleh  DJBC  sebagai  best  practice  and  centre to  effective  customs  

performance. Fashion  dari  implementasi peraturan  perundang-undangan yang  

berlaku  seringkali  menyebabkan  high  cost  economy  serta  pelayanan  bea dan  

cukai  yang  inefficient sebagaimana  kita  ketahui  dewasa  ini  bahwa  business  

operation  semakin  tergantung  pada  mutu  dan  kecepatan  pelayanan  DJBC 

(kegagalan  DJBC  dalam  menekan ekonomi  biaya  tinggi  tidak  saja  akan  

mengakibatkan  kegagalan  ekonomi  indonesia  untuk  menjerat oppurtinity  

mengubah  keuntungan  komparatif  menjadi  keuntungan  kompetitif  tetapi  juga  

secara  subtansial  dapat  mengakibatkan  munculnya  trade  divertion( antara  lain  
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larinya  para  investor   yang  semula  akan  melakukan investasinya  di indonesia) 

dengan  segala implikasi  ekonomis dikurangi  lainnya. Volume  kecepatan  

perdagangan  internasional  yang  semakin  tinggi  dan  dalam  konteks  tersebut  

menjadi  semakin  transparan  bahwa  dalam  waktu-waktu  mendatang pusat  

perkembangan  yang  paling  besar  tentang  distribusi  dan  produksi  

perdagangan  internasional  akan  terjadi  di south east  asia country. Masyarakat  

ekonomi  dunia  akan  menjadi  lebih  mengandalkan  kerjasama (cooperation), 

partnership, understanding dan  harmonization.  

Permasalahan  yang  muncul dalam DJBC  adalah sistem  dan  prosedur 

kepabeanan  yang  seringkali  sudah  OUT-OF-Date. Sisdur  tersebut  sudah  tidak  

mampu  lagi  mengikuti perkembangan  dan  kebutuhan  pembangunan  di bidang  

perekonomian  secara  umum  atau  aspek  secara  lebih  khusus. Banyak  

kegagalan  yang dijumpai  pada  dasarnya  disebabkan  karena  We  out  lived  our 

mission  kita  gagal  dalam  melakukan  reposisi  pada  saat  mission  telah  

bergeser. Perangkat  peraturan  perundang-undangan  segera  dijumpai  inadequate 

yang  pada  gilirannya  menyebabkan  sulit  untuk  mengakomodasi  perubahan-

perubahan  yang  justru  sangat diperlukan  dalam  kegiatan  bisnis  yang  baru  

inadequate (ketidakmampuan  suatu  peraturan  perundangan).  

Adanya  keyakinan  bahwa  computerization  is the answer to all problems  

sering  dijumpai  aparat  bea cukai  menaruh  sedikit  sekali  perhatian  terhadap  

upaya  memahami pesan  computer kebutuhan  untuk  menyederhanakan  sistem    

dan  prosedur  memanfaatkan  informasi  yang  diperoleh  dari  perangkat 
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computer untuk  secara  efektif  melakukan  pengawasan dan kontrol  atas  proses  

atau  operasi  kepabeanan. Masalah  timbul  karena  sangat  sedikit  perhatian  

yang  dicurahkan  organisasi  dan  kebutuhan  staff dari  sebuah  administrasi  

yang  modern. Sangat  minimumnya  pemahaman atau pengertian tentang  

perlunya  koordinasi  dan  kerjasama baik  secara  internal  antar  unit-unit  satu 

administrasi DJBC maupun  secara eksternal  antar  institusi satu dengan  lainnya. 

Masih terdapatnya sementara  aparat  yang  belum  mau  atau  mampu  

menyesuiakan  sikap pola pikir  dan  visinya  sesuai dengan kondisi  serta 

kebutuhan  perkembangan  ekonomi  perdagangan pada  waktu-waktu  terjadi  

perubahan.  
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BAB  IV 

KESIMPULAN  DAN  SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan di Indonesia) 

memiliki peran yang harus mengemban tugas perlindungan masyarakat 

atas masuknya barang-barang berbahaya; perlindungan kepada industri 

tertentu dari persaingan barang-barang impor sejenis (proteksi); 

memberantas penyelundupan; instansi-instansi lain yang berkepentingan 

dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara memberikan 

dan menitipkan tugas; sekaligus berkewajiban untuk menghasilkan 

penerimaan negara untuk kepentingan laju perkembangan nasional. 

2. Kegiatan dan aktifitas Bea cukai merupakan satu mata rantai yang tidak 

terputus mulai dari kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, 

penelitian dokumen, pemeriksaan barang sampai dengan pengeluaran 

barang. Demikian pula apabila petugas menemukan pelanggaran pada 

pemeriksaan barang harus ditindaklanjuti dengan penindakan atau 
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penyidikan. Jika ada petugas yang menemukan narkotika dalam koper 

penumpang harus segera ditindaklanjuti dengan penyidikan. Untuk dapat 

melaksanakan pengawasan pabean diperlukan informasi yang mencukupi 

dan khusus untuk bea dan cukai informasi yang diperlukan itu sebagian 

besar berada dalam dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean 

yang diserahkan kepada Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan. Dengan 

demikian Kantor Pelayanan mempunyai akses yang lebih besar 

dibandingkan Kantor Wilayah dalam penguasaan informasi ini dan lebih 

mudah melakukan pengawasan. 

 

B.  Saran   

1. Dengan memahami peran lembaga kepabean maka diharapkan semua 

pihak yang terkait dengan lembaga kepabean saling meningkatkan 

kerjasama untuk mencapai keefisienan, keefektifan, kelancaran dan 

keamanan dalam perdagangan luar negeri.  

2. Diharapkan lembaga kepabean lebih meningkatkan kualitas SDM dalam 

masalah skill dan manajemen sehingga mampu untuk melaksanakan 

kegiatan maupun aktifitas yang berhubungan dengan perdagangan luar 

negeri secara professional.  Yang  tidak  kalah  penting  adalah  tingkat  

profesionalisme dan  derajat  integritas  dari  para  aparatur  DJBC yang  

harus  dimiliki  dan  merupakan  prasyarat  untuk  dapat  menjadi  

direktorat  jendral  yang  effisien  dan  efektif.  
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3. Lembaga kepabean diharapkan agar melakukan  kerjasama yang  lebih  

baik  atau  lebih  dekat  dengan  aparat-aparat perpajakan  serta  

pertukaran-pertukaran  informasi  dan  data  atas  kegiatan perdagangan  

luar  negeri dari  para  importir  dan  eksportir  pasti  akan  membantu  

memperbaiki  dan  meningkatkan  penerimaan  keuangan  negara. Setiap  

pelaksanaan  tugas  DJBC  harus  benar-benar tertuju pada  kualitas  

pelayanan  serta  hubungan  yang  baik  dengan  para  masyarakat  

perdagangan satu dan  lain  justru  untuk  meningkatkan  implementasi  

dari  perangkat peraturan  perundangan  yang  berlaku. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN PENGISIAN PEB 

· setiap PEB hanya diperuntukkan bagi satu pengirim dan satu penerima;  

· setiap PEB dapat berisi lebih dari satu jenis barang ekspor;  

· dalam hal PEB hanya berisi satu jenis barang ekspor atau hanya terdiri dari satu pos tarif, maka eksportir hanya 
mengisi PEB lembar pertama.  

· dalam hal PEB berisi lebih dari satu jenis barang ekspor atau lebih dari satu pos tarif, maka eksportir wajib 
mengisi Lembar Lanjutan disamping mengisi lembar pertama.  

· tatacara pengisian data uang dengan angka  adalah sebagai berikut :  
--  untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;  
-- untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit di belakang koma.  
contoh  :   US $ 25,000.00 

I.  Pengisian kolom-kolom PEB adalah sebagai berikut : 

A.  JENIS PEB :  Ada dua jenis PEB yaitu PEB biasa dan PEB berkala.  
Isilah angka 1 pada kotak yang tersedia untuk PEB biasa atau angka 2 pada kotak yang tersedia 
untuk PEB berkala. Contoh :  

-  Dalam hal PEB biasa  

Jenis PEB :  1 1.  Biasa      2. Berkala 

-  Dalam Hal PEB berkala  

Jenis PEB :  2 1.  Biasa      2. Berkala 

B. JENIS BARANG EKSPOR : Barang ekspor dibagi menjadi empat jenis yaitu : Barang ekspor 
umum, barang ekspor terkena pajak ekspor, barang ekspor yang mendapat fasilitas 
ekspor/Bapeksta Keuangan dan barang ekspor lainnya.   

· Isilah pada kolom yang tersedia, angka 1 untuk barang ekspor umum, angka 2 untuk barang ekspor terkena 
pajak ekspor, angka 3 untuk barang ekspor yang mendapat fasilitas ekspor/ Bapeksta Keuangan dan angka 4 
untuk barang ekspor lainnya.  

· Jika barang ekspornya termasuk jenis barang ekspor lainnya, maka disamping mengisi angka 4 pada kolom yang 
tersedia, juga harus diisi kotak di sampingnya dengan huruf : a untuk barang kiriman, b untuk barang pindahan, 
c. untuk barang diplomatik, d. untuk barang keperluan misi keagamaan, kemanusiaan, olah raga, kesenian, 
kebudayaan dan pendidikan, e. untuk barang asal impor diekspor kembali, f. untuk barang yang dikirim ke luar 
negeri yang akan dimasukkan kembali ke Daerah Pabean, g. untuk barang cendera mata, h. untuk barang 
contoh,  i. Untuk barang keperluan penelitian dan  j. untuk barang Badan Internasional beserta pejabat-
pejabatnya.  

· Jika barang ekspornya termasuk jenis barang ekspor yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta Keuangan dan 
juga terkena pajak ekspor, maka jenis barangnya dianggap sebagai jenis barang ekspor yang mendapat fasilitas 
ekspor/Bapeksta Keuangan, sehingga angka 3 yang diisi pada kotak yang tersedia.  

Contoh : - untuk jenis barang ekspor umum  Jenis barang ekspor : 1  

- untuk jenis barang ekspor yang terkena pajak ekspor  Jenis barang ekspor : 2  

- untuk jenis barang ekspor yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta Keuangan  

Jenis barang ekspor : 3  

- untuk jenis barang ekspor lainnya yaitu barang pindahan  
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Jenis barang ekspor : 4   -------> b  
- untuk jenis barang ekspor yang mendapat fasilitas ekspor/Bapeksta Keuangan 
dan juga terkena pajak ekspor      Jenis barang ekspor :  3 

C. CARA PERDAGANGAN : Cara perdagangan dibedakan menjadi cara perdagangan biasa dan cara perdagangan imbal 
dagang. Isilah pada kotak yang tersedia, angka 1 untuk cara perdagangan biasa atau angka 2 untuk cara perdagangan imbal 
dagang :  Contoh :  

· untuk cara perdagangan biasa :   1       1. Biasa    2. Imbal Dagang 

· untuk cara perdagangan imbal dagang :   2       1. Biasa    2. Imbal Dagang 

D. CARA PEMBAYARAN  : Isilah pada kotak yang tersedia, angka 1 jika pembayaran dilakukan 
di muka, angka 2 jika pembayaran dengan Sight Letter of Credit, angka 3 jika pembayaran 
dilakukan dengan Wesel    Inkaso, angka 4 jika pembayaran dilakukan dengan Perhitungan 
Kemudian, angka 5 jika pembayaran dilakukan dengan Konsinyasi, angka 6 jika pembayaran 
dilakukan dengan Usance Letter of Credit, angka 7 jika pembayaran dilakukan dengan Lainnya. 
Contoh :  

· untuk pembayaran dengan Konsinyasi        cara pembayaran :   Konsinyasi 5  
   

· untuk pembayaran dengan Usance Letter of Credit  cara pembayaran :   Usance Letter of Credit  6 

E.  DATA PEMBERITAHUAN :  Pengisian kolom-kolom pada data pemberitahuan sangat tergantung kepada jenis 
barang ekspornya. Jadi tidak semua kolom wajib diisi. Tabel dibawah ini menunjukkan kolom-kolom yang harus diisi, 
yang diisi apabila ada atau yang tidak perlu diisi.  
    

No Jenis Barang 
Ekspor 

Kolom Yang 
Harus Diisi 

Kolom Yang Diisi 
Apabila Ada 

Kolom Yang Tidak 
Perlu Diisi 

Keterangan 

1 Umum 1 s.d. 4  5 s.d 8 15 (5 s.d.7) apabila 
menggunakan PPJK 

  9 s.d. 12 13 ; 18 ; 21 ; 22 ; 26 30  (13) apabila ada transit 

  14 ; 16 ; 17 ; 19 ; 
20 28 33 (28) jika lebih dari satu TP 

    23 s.d. 25    

  27 ; 29 ; 31 ; 32     

      

2 Terkena PE  1 s.d. 4 5 s.d. 7  (5 s.d.7) apabila 
menggunakan PPJK 

  8 s.d. 12 13; 15  (13) apabila ada transit 

  14  ; 16 ; 17 18  (28) jika lebih dari satu TP 

  19 s.d.  33     

      

3 Fasilitas 
Bapeksta  

1 s.d. 4 5 s.d. 7  (5 s.d.7) apabila 
menggunakan PPJK 

  8 s.d. 12 13  (13) apabila ada transit 

  14 s.d. 17 18   (28) jika lebih dari satu TP 

  19 s.d. 32 33   

      

4 Lainnya 1; 2 ; 4 3 15 (5 s.d.7) apabila 
menggunakan PPJK 

  9s.d. 12 5 s.d. 8 30 (13) apabila ada transit 

  16 ; 17 ; 24 ; 25 13 33 (28) jika lebih dari satu TP 

   27 ; 29 ; 32 14   
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   18 s.d. 23    

    26 ; 28 ; 31   

Adapun cara pengisian kolom-kolomnya adalah sebagai berikut :  

Angka 1. Identitas Eksportir : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya  

-  Diberi tanda “X”  (coret) bagi identitas yang tidak dipergunakan.  
-  Diisi nomor identitas Eksportir. Contoh  : NPWP/Paspor/KTP/Lainnya   5.237.708.2-011  

Angka 2. Nama, Alamat Eksportir : Diisi nama dan alamat lengkap Eksportir.  

Angka 3. No. & Tgl. SIUP : Diisi nomor dan tanggal Surat Izin Usaha  Perdagangan ( SIUP ) 
atau Surat Izin yang dikeluarkan oleh Departemen Teknis /Lembaga Pemerintah Non Departemen 
dan tanggal pengeluaran.  

Angka 4  . Nama, Alamat Penerima / Pembeli : Diisi : nama dan alamat lengkap Penerima / 
Pembeli Barang di luar negeri. kode negaranya pada kotak yang disediakan sesuai tabel kode 
Negara. contoh : untuk Jepang                                 JP  

Angka 5. Identitas PPJK : NPWP  -  Diisi nomor NPWP Pengusaha Pengurusan Jasa 
Kepabeanan.  

Angka 6. Nama, Alamat PPJK : Diisi nama dan alamat lengkap Pengusaha Pengurusan Jasa 
Kepabeanan.  

Angka 7. No. & Tgl. Surat Izin PPJK : Diisi kode kantor yang mengeluarkan Surat Izin Usaha 
Pengurusan Jasa Kepabea-nan, nomor izin, dan tanggal pengeluaran izin pada kotak yang 
disediakan.  

Contoh :  
Untuk mengisikan Surat Izin 
PPJK dengan 
No.1001/KW.04/KI.03/1998 
tanggal 1 September 1998 
yang dikeluarkan oleh 
KPBC Tanjung Priok III 
pada KWBC IV adalah 
sebagai berikut :  
   
  040300 

1001 01/09/1998 

Angka 8. Cara pengangkutan : 1. Laut; 2. Kereta Api; 3. Jalan Raya; 4. Udara; 
...............;       9. Lainnya. Isilah pada kotak yang tersedia, angka 1 jika pengangkutan 
menggunakan Sarana Pengangkutan Laut, angka 2 jika pengangkutan menggunakan Sarana 
Pengangkutan Kereta Api, angka 3 jika pengangkutan menggunakan Sarana Pengangkutan Jalan 
Raya, angka 4 jika pengangkutan menggunakan Sarana Pengangkutan Udara, angka 5 jika 
pengangkutan menggunakan Pos, angka 6 jika pengangkutan menggunakan Multimoda 
transportasi, angka 7 jika pengangkutan menggunakan Instalasi / Pipa, angka 8 jika 
pengangkutan menggunakan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan atau angka 9 jika 
pengangkutan menggunakan Sarana Pengangkutan Lainnya (Lain dari 1 s.d. 8)  

Angka 9. Perkiraan Tgl. Ekspor : Diisi tanggal/bulan/tahun keberangkatan sarana pengangkut. 
Contoh : 01/06/1998  

Angka 10. Nama Sarana Pengangkut / No. Voy/ Flight  : Diisi : nama sarana pengangkut. 
nomor Voy (Voyage) untuk angkutan laut, atau nomor Flight untuk angkutan udara.  
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Angka 11. Pelabuhan Muat : Diisi : nama pelabuhan dan negara muat, kode lokasi/Pelabuhan 
muat pada kotak yang disediakan sesuai Tabel kode lokasi/Pelabuhan. Contoh :   
JUANDA               IDSUB  
Angka 12. Pelabuhan Bongkar : Diisi : nama pelabuhan bongkar, Kode lokasi/Pelabuhan 
bongkar sesuai Tabel kode lokasi/Pelabuhan pada kotak yang disediakan. Contoh :    Narita, 
Jepang                JPNRT  

Angka 13. Pelabuhan Transit DN : Diisi : nama pelabuhan transit di Dalam Negeri, kode 
lokasi/ Pelabuhan transit pada kotak yang disediakan sesuai Tabel kode lokasi/Pelabuhan. Contoh 
:    TANJUNG EMAS   IDSRG  

Angka 14. No. Invoice  :                                               Tgl.  :  

Diisi nomor dan tanggal Invoice.  Contoh : 229/000707                                            19/05/1998  

Angka 15. No. LPSE :                                                  Tgl.  :  

Diisi nomor dan tanggal  LPSE.  Contoh : 200/000101                                            20/05/1998  

Angka 16. Propinsi Asal Barang : Diisi nama propinsi dan kode propinsi  asal barang  sesuai 
tabel kode propinsi pada kotak yang disediakan. Contoh :               Jawa Barat                 3200  

Angka 17. Negara Tujuan : Diisi nama dan kode negara tujuan  pada kotak yang disediakan 
sesuai tabel negara. contoh :    Jepang         JP  

Angka 18. Izin Khusus :                                          Tgl.  :  
SIE                                :  
KARANTINA              :  
SM/SPM                       :  
Lain-lain                       :  

Diisi nomor dan tanggal Surat izin Ekspor; Surat izin yang dikeluarkan KARANTINA; SM/SPM 
untuk Sertifikat Mutu/Sertifikat Pengujian Mutu; atau Lainnya,   misalnya  ekspor barang  kena 
cukai (BKC) diisi izin ekspor BKC  (CK-8). Keterangan : Dalam hal barang ekspor lebih dari satu 
jenis dan lebih dari satu pos tarif,   maka angka 18 lembar pertama diisi kata-kata “Lihat Lembar 
Lanjutan” kemudian pada angka 29  Lembar Lanjutan diisi masing-masing izin khusus yang 
bersangkutan.  

Angka 19. Cara Penyerahan Barang : Diisi cara penyerahan barang sebagaimana tercantum dalam kontrak 
penjualan, dengan menggunakan istilah INCOTERM (sebanyak 3 digit) dalam kotak yang disediakan.  
  Ex Work …………………………..  

EXW 

Free Carrier ……………………….  FCA 

Free Along Ship …………………...  FAS 

Free On Board …………………….  FOB 

Cost and Freight …………………..  CFR 

Cost, Insurance, and Freight ………  CIF 

Carrier Paid To ……………………  CPT 

Carrier and Insurance Paid To ……  CIP 

Delivered at Frontier ……………..  DAF 

Delivered Ex Ship ………………… DES 

Delivered Ex Quay (Duty Paid) …..  DEQ 

Delivered duty Unpaid ……………  DDU 

Delivered Duty  Paid ……………..  DDP 
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Contoh  : Cara pembayaran Free On Board               Free On Board            FOB  
Angka 20. Valuta : Diisi jenis valuta yang dipergunakan dalam nilai FOB dalam kotak yang 
disediakan.  

Contoh : Valuta United States Dollar               United States Dollar         USD  

Angka 21. Freight : Diisi freight yang diperlukan untuk mengekspor barang yang bersangkutan 
dalam valuta asing sebagaimana tercantum dalam angka 20.  

Angka 22. Asuransi : Diisi biaya asuransi yang diperlukan untuk mengekspor barang yang 
bersangkutan dalam valuta asing sebagaimana tercantum dalam angka 20.  

Angka 23. FOB  : Diisi nilai total FOB dalam valuta asing sebagaimana tercantum pada angka 
20. Contoh : untuk US $ 25.000,-  ——>  US $ 25.000,00. Keterangan : Dalam hal jenis barang 
ekspor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif/pembebanan PE, maka total   FOB atau 
rekapitulasi diisi di angka 23 lembar pertama sedang perinciannya diisi di angka 32 Lembar 
Lanjutan per jenis barang/pos tarif.  

Angka 24. Merek dan Nomor Kemasan/No. Peti Kemas : Diisi merek dan nomor 
kemasan/no. peti kemas yang tercantum pada koli/pengemas yang bersangkutan. Dalam hal 
barang diangkut dengan peti kemas, butir ini diisi merek yang tercantum pada koli atau 
pengemas barang atau merek yang tercantum pada peti kemas, serta Nomor Peti Kemas.  

Angka 25. Jumlah dan Jenis Pengemas : Diisi dengan jumlah dan jenis kemasan atau jumlah 
dan jenis pengemas barang ekspor. Apabila  jenis kemasannya lebih dari satu, agar  
dicantumkan  semua  jenis  kemasan yang bersangku-tan, misal: drum, bag, peti, case.  

Contoh : Case                                              CS  

Angka 26. Berat kotor (kg) : Diisi berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) keseluruhan barang 
ekspor yang bersangkutan.  

Angka 27. Berat bersih (kg): Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) atas keseluruhan 
barang ekspor yang bersangkutan.  

Keterangan : Dalam hal jenis barang ekspor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos 
tarif/pembe-banan PE, maka total berat bersih atau rekapitulasinya diisi di angka 27 lembar 
pertama sedang berat bersih tiap jenis barang atau pos tarif/pembebanan PE  dirinci  di angka 29 
Lembar Lanjutan.  
Angka 28. No.  : Diisi sesuai dengan nomor urut. Keterangan : Dalam hal jenis barang ekspor 
lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya  dirinci  di angka 28 
Lembar Lanjutan.  
Angka 29.  

 - Pos Tarif /HS: Diisi kode pos tarif (HS) barang ekspor sesuai dengan klasifikasi barang yang 
bersangkutan.  

- Uraian Jenis barang secara lengkap : Diisi secara lengkap uraian barang ekspor menurut 
keadaan sebenarnya sehingga memudahkan bagi Instansi yang berkepentingan dalam 
mengklasifikasikannya ke dalam buku tarif guna keperluan pendataan.  

Keterangan : Dalam hal barang ekspor lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian 
jenis barang, maka angka 29 lembar pertama diisi kata-kata “Lihat Lembar Lanjutan” kemudian 
pada angka 29 Lembar Lanjutan diisi masing-masing pos tarif dan/atau masing-masing uraian 
jenis barang.  

 Angka 30.  
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 - HPE barang pada tgl  penerimaan : Diisi Harga Patokan Ekspor per satuan barang ekspor 
berdasarkan Harga Patokan Ekspor yang secara berkala ditetapkan oleh Departeman 
Perindustrian dan Perdagangan yang berlaku pada saat tanggal penerimaan dokumen PEB di 
Bank Devisa dan Kantor. Apabila tidak ada Harga Patokannya, agar diisi-kan tanda “—”. 
Keterangan : Dalam hal  Harga Patokan barang Ekspor berbeda untuk beberapa jenis barang 
ekspor, lembar pertama tidak diisi tetapi dirinci pada Lembar Lanjutan.  

-  PE ( % atau lainnya )  : Diisi besarnya % ( prosentase ) atau US $,  dengan memperhatikan 
tarif Pajak Ekspor ( PE )  yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan pada saat PEB 
diajukan ke Bank Devisa atau Kantor Pabean.  
Keterangan : Apabila tarif PE berbeda untuk beberapa jenis barang ekspor, lembar pertama tidak 
diisi tetapi dirinci pada Lembar Lanjutan. Jika barang ekspor tersebut tidak terkena PE, kotak 
yang bersangkutan agar diisi dengan tanda “__”.  

Angka 31. Jumlah dan Jenis satuan  : Diisi dengan jumlah dan jenis barang menurut satuan 
ba-rang.  
Diisi dengan uraian dan kode satuan barang ekspor yang bersangkutan dengan berpedoman 
kepada dasar harga transaksi ekspor, sebagai misal per piece (pce), per ton , per drum. Kode 
satuan barang terdapat pada Tabel satuan, yang wajib diisikan pada kotak yang telah disediakan. 
Keterangan : Dalam hal lebih dari satu jenis satuan barang, maka diisi dilembar pertama 
rekapitulasi jumlah dan jenis satuan barang yang bersangkutan, sedangkan perinciannya diisi 
pada angka 31 Lembar Lanjutan. Contoh : 2500  Pasang  

Angka 32.  Nilai FOB : Diisi Nilai FOB barang ekspor yang ber-sangkutan sesuai dengan faktur.  

- Per Satuan:  diisi nilai harga satuan barang bersangkutan dengan mempergunakan jenis 
satuan yang telah dicantumkan.  Contoh : US $  10,-                                           US $ 10,00  

 - Jumlah Nilai  : diisi  jumlah nilai FOB untuk jenis barang sebagaimana tercantum pada angka 
29 dengan cara mengalikan : jumlah satuan (angka 31)  x  nilai  persatuan (angka 32). Contoh  
:   2500 x US $ 10,-   =  US $ 25.000,-                   US $ 25.000,00 Keterangan : Apabila harga 
total FOB barang ekspor yang bersangkutan men-yangkut beberapa jenis barang atau pos 
tarif/pembebanan PE, maka total FOB atau rekapitulasi diisi di lembar pertama sedangkan harga 
FOB tiap jenis barang atau pos tarif/pembebanan PE  dirinci  di Lembar Lanjutan.  

Angka 33. Nilai  PE  dalam Rupiah  : Diisi jumlah Rupiah keseluruhan hasil perhitungan Pajak 
Ekspor( PE ) ke dalam kotak. Contoh : Jumlah PE = Rp. 1.000.000,- Keterangan : Dalam hal 
terdiri dari beberapa jenis barang yang terkena/dibayar PE jumlah Rupiah hasil perhitungan PE, 
agar diisi pada halaman rekapitulasi (Lembar pertama). Jika barang ekspor tersebut tidak terkena 
PE, kotak yang bersangkutan agar diisi dengan tanda “—”.  

F. : Diisi tempat, tanggal, tandatangan serta nama jelas Pemberitahu dengan huruf cetak berikut Cap perusahaan setelah 
pengisian dokumen ini dilakukan secara lengkap dan benar.  

G.  : No. & Tgl Pendaftaran : (diisi oleh Bea dan Cukai  ). Diisi nomor dan tanggal 
pendaftaran pada kotak yang telah disediakan sebanyak 6 (enam) digit. Contoh  :     Nomor 
pendaftaran 000001 tanggal 1 Juni 1998 ditulis :                       
000001                                             01/06/1998                                                                                                                                    
Nama Kantor  : Diisi nama Kantor tempat diajukannya Pemberitahuan dan  diisikan kode kantor 
sebanyak 6 digit (sesuai tabel kode kantor DJBC) pada kotak yang telah disediakan. Contoh : 
Tanjung Emas   060100  

H.  UNTUK PEJABAT BC  : Diisi oleh pejabat  BC  

I.  UNTUK Bea Cukai/Bank:   

· diberi tanda “X”  (coret) bagi yang tidak dipergunakan.  

· diisi nomor penerimaan yang diberikan oleh penerima pembayaran.  

· diisi nomor tanda bukti pembayaran.  

· diisi tanggal dilakukannya pembayaran pada kolom yang disedia-kan.  
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· Tanda  tangan  dan nama jelas pejabat penerima yang berwenang.  

· Diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDOMAN PENGISIAN PIB 

1. Setiap Pemberitahuan hanya diperuntukkan bagi satu Pengirim dan satu Penerima;  
2. Setiap Pemberitahuan dapat berisi lebih dari satu Jenis Barang;  
3. Dalam hal ruang untuk data barang tidak mencukupi, dapat dibukukan lembar lanjutan yang hanya berisi data 

angka 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 dengan diberikan tanda tangan, nama jelas dan cap perusahaan pada setiap 
lembar halaman lanjutan.  

4. Tata cara pengisian dengan angka :  
o untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik;  
o untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2(dua)-4(empat) digit dibelakang 

koma. Contoh : USD 25.000,00       USD 10,1234 

I. PENGISIAN KOLOM-KOLOM PIB  
 A. JENIS IMPOR. Diisi pada kotak yang tersedia dengan memberi tanda silang (x) pada :  

a. Impor Untuk Dipakai, bagi barang yang diimpor untuk dipakai ;  
b. Impor Sementara, bagi barang yang diimpor sementara ; atau  
c. Lainnya, bagi barang yang diimpor lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal Bea 

dan Cukai  

B. JENIS PIB. Pengisian jenis PIB dan kodenya didasarkan atas jenis pembayaran Bea Masuk  

Contoh : Jenis PIB  

Bayar ditulis 1  

Keringanan ditulis 2  

Ditanggung Pemerintah ditulis 3  

Ditangguhkan ditulis 4  

Bebas ditulis 5  

Berkala ditulis 6  

PIB Berkala ditulis 7 

C. DATA PEMBERITAHUAN  
DIISI OLEH PEMBERITAHU : (angka 1 s/d 42) 
Angka 1. Nama, Alamat, Negara Pemasok : Diisi : nama, alamat lengkap dan Negara Pemasok, kode 
negara pemasok sesuai tabel pada kotak yang disediakan  
Angka 2. Identitas Importir : NPWP/Paspor/KTP/Lain-lain  

§  Diberi tanda "X" (coret) bagi identitas yang tidak dipergunakan.  
§ Diisi nomor identitas Importir.  
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 Angka 3. Nama dan Alamat Importir.  Diisi nama dan alamat lengkap Importir.  

 Angka 4. Status :  Diisi status Importir seperti yang tercantunyang dibawah 
ini :  

§ IU untuk Importir Umum;  
§ IP untuk Importir Produsen;  
§ IT untuk Importir Terdaftar;  
§ AT untuk Agen Tunggal;  
§ BULOG;  
§ PERTAMINA;  
§ DAHANA;atau  
§ IPTN  

 Angka 5. API/APIT :  Diberi tanda "X" (coret) bagi Identitas yang tidak dipergunakan (dalam hal 
dipergunakan API, APIT dicoret, dipergunakan APIT, API dicoret). Diisi nomor Angka Pengenal 
Impor. Dalam hal Importir tidak mempunyai Angka Pengenal Impor, kolom tidak perlu diisi  

 Angka 6. Identitas Pemberitahu : NPWP/Paspor/KTP/Lain-lain. Diberi 
tanda "X" (coret) bagi Identitas yang tidak dipergunakan, Diisi nomor identitas 
Pemberitahu  

Angka 7. Nama, Alamat Pemberitahu :  Diisi nama dan alamat lengkap Pemberitahu.  

Angka 8. No & Tgl.Surat Izin PPJK : Diisi kode kantor yang mengeluarkan 
Surat Izin, nomor Surat Ijin Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dan 
tanggal pengeluaran ijin pada kotak yang disediakan.  

 Angka 9. Cara pengangkutan : 1. Laut; 2. Kereta Api; 3.Jalan Raya ; 4. 
Udara;……..; 9. Lainya.  Diisikan kode cara pengangkutan pada kotak yang 
disediakan untuk : 

1 Sarana Pengangkutan Laut;  

 2 Sarana Pengangkutan Kereta Api;  

 3 Sarana Pengangkutan Jalan Raya;  

 4 Sarana pengangkutan Udara;  

 5 Pos;  

 6 Multimoda transportasi;  

 7 Instalasi / Pipa;  

 8 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan: atau  

 9 Sarana Pengangkutan Lainnya (Lain dari 1 s.d. 8) 

 Angka 10. Perkiraan Tgl.Tiba : Diisi tanggal /bulan/tahun keberangkatan sarana pengangkut tiba. 
 Contoh :1 April 1997 ditulis : 01/04/97  

 Angka 11. Nama Sarana Pengangkut / No. Voy / Flight : Diisi : nama sarana 
pengangkut. nomor Voy ( Voyage) untuk angkutan Laut, atau nomor Flight 
untuk angkutan udara.  
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 Angka 12. Pelabuhan Muat : Diisi : nama pelabuhan negara muat barang, kode lokasi/Pelabuhan 
muat pada kotak yang disediakan sesuai Tabel kode lokasi/pelabuhan. Contoh : OSAKA, JAPAN 
JPOSA 
 Angka 13. Pel. Bongkar. Diisi : nama pelabuhan bongkar, kode lokasi/Pelabuhan bongkar sesuai 
Tabel kode lokasi/Pelabuhan pada kotak yang disediakan.  Contoh : Tanjung Emas IDSRG 
 Angka 14. Pelabuhan Transit : Diisi : nama Pelabuhan transit terakhir sebelum tiba di Indonesia, 
kode lokasi/Pelabuhan transit pada kotak yang disediakan sesuai Tabel kode lokasi/Pelabuhan. 
Contoh : SINGAPORE SGSIN  

 Angka 15. No. Invoice: Tgl. :  Diisi nomor dan tanggal Invoice.  Contoh : 
229/000707 19/10/96  

 Angka 16. No. LC : Tgl. : Diisi nomor dan tanggal LC  

Angka 17. No. BL/AWB : Tgl. : Diisi nomor dan tanggal Bill of Lading atau 
Airway Bill. Dalam hal ada master Airway Bill, maka diisi nomor dan tanggal 
Master serta nomor dan tanggal House Airway Bill.  

 Angka 18. No. BC1.1/… : Pos : Tgl. : Diisi : Nomor dan Pos BC1.1 atau 
Pemberitahuan Lainnya dari barang yang bersangkutan , Tanggal BC1.1 atau 
Pemberitahuan Lainnya dari barang yang bersangkutan  

 Angka 19. Skep Fasilitas. : Apabila ada fasilitas pembayaran yang diberikan dan /atau ijin impor 
yang diberikan.  

Kalimat Pertama - isikan jenis fasilitas yang didapat, 

§ PMA;  
§ PMDN;  
§ Pembebasan dalam rangka ekspor (Bapeksta);  
§ Insentif Otomotif;  
§ PTNI; dsb…..,  

- isikan kode jenis fasilitas pada kotak yang disediakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. PMA  
2. PMDN  
3. Pembebasan dalam rangka ekspor (Bapeksta);  
4. Insentif Otomotif;  
5. PTNI; dsb…,  

Kalimat Kedua. Isikan nomor, tanggal, dan nama instansi penerbit surat keputusan. Contoh : Impor 
barang yang mendapat fasilitas insentif dalam bidang otomotif  

Pada angka 19 ditulis : Insentif Otomotif 04 Kep. Menteri Keuangan No. …… tgl 
…/…/… 

 Angka 20. Tempat Penimbunan : Diisi nama tempat penimbunan sementara.  

 Angka 21. Valuta : Diisi : jenis valuta yang dipergunakan dalam transaksi, 
Kode valuta sesuai tabel kode jenis mata uang.  Contoh : United States Dollar 
USD. Bila dalam invoice terdapat dua atau lebih jenis valuta, angka 21 diisi 
salah satu jenis valuta yang menggambarkan seluruh nilai transaksi, yaitu 
dengan cara mengkonversikan mata uang tersebut ke jenis mata uang yang 
dipilih, berdasarkan kurs yang berlaku.  

Angka 22. NDPBM : Diisi Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (kurs) yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apabila valuta tersebut tidak terdapat dalam 
keputusan Menteri Keuangan, dikonversikan dengan kurs harian yang berlaku 
pada saat PIB ditandasahkan.  
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 Angka 23. FOB : Diisi nilai harga total FOB dalam valuta asing sebagaimana 
tercantum pada angka 21. Contoh : untuk USD 25.000,- ----------------> 
25.000.00  

 Angka 24. Freight : Diisi biaya angkut (freight) atas barang yang 
bersangkutan  

 Angka 25. Asuransi : Diisi nilai asuransi sebagaimana tercantum dalam polis 
asuransi, dan berikan keterangan dibelakang nilai asuransi tersebut dengan 
(LN) dalam hal asuransi ditutup di luar negeri dan (DN) dalam hal asuransi 
ditutup di dalam negeri  

Angka 26. Nilai CIF : Diisi nilai Pabean dalam valuta asing.  Contoh : USD 
27.500,- --------> 27.500,00  

 Rp. Diisi nilai Pabean dalam rupiah penuh (Nilai CIF dalam valuta asing 
sebagaimana tercantum pada angka 22 dan dibulatkan dengan cara 
pembulatan ke bawah, bagian dari rupiah dalam jumlah berapapun dibulatkan 
menjadi rupiah penuh). Contoh : Rp. 7.500.000,00 ditulis 7.500.000,00  

 Angka 27. Merek dan Nomor Kemasan/No Peti Kemas : Diisi merek dan 
nomor kemasan/no peti kemas yang tercantum pada koli/pengemas yang 
bersangkutan.  
Dalam hal barang diangkut dengan peti kemas, butir ini diisi merek yang 
tercantum pada koli atau pengemas barang atau merek yang tercantum pada 
peti kemas, serta Nomor Peti Kemas.  

 Angka 28. Jumlah dan Jenis Pengemas : Diisi dengan jumlah dan jenis 
kemasan atau jumlah dan jenis pengemas barang impor. Apabila jenis 
kemasannya lebih dari satu, agar dicantumkan semua jenis kemasan yang 
bersangkutan, misal: drum, bag, peti,case. Contoh : Case CS  

Angka 29. Berat kotor (kg) : Diisi berat kotor (bruto) dalam kilogram (kg) 
atas keseluruhan barang ekspor yang bersangkutan.  

Angka 30. Berat bersih (kg) :  Diisi berat bersih (netto) dalam kilogram (kg) 
atas keseluruhan barang ekspor yang bersangkutan.  

  
ANGKA 31 S.D. 36 ADALAH PENGISIAN UNTUK SETIAP JENIS BARANG 
Angka 31. No. : Diisi no. urut. dari barang impor yang bersangkutan  

 Angka 32. Pos Tarif/HS; Uraian Jenis dan Jumlah Barang Lengkap; 
Refferensi Tarif/Harga :  

- Pos Tarif /HS : Diisi kode pos tarif (HS) barang yang bersangkutan sesuai dengan 
klasifikasi barang yang bersangkutan.  

- Uraian Jenis dan Jumlah barang secara lengkap :Diisi secara 
lengkap uraian barang impor yang bersangkutan menurut keadaan 
sebenarnya sehingga memudahkan Instansi yang berkepentingan 
dalam mengklasifikasikannya ke dalam buku tarif guna keperluan 
pendataan.  

 - Refferensi Tarif/Harga : Dalam hal ada, diisi Refferensi Tariff 
dan/atau data Harga yang diterbitkan Kantor Pusat DJBC. 

Angka 33. Negara Asal : Diisi negara asal masing-masing jenis barang tersebut.  
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 Angka 34. Tarif dan Fasilitas : Diisi besarnya tarif (pembebasan) bagi setiap 
pungutan dan dalam hal ada fasilitas, diisikan jenis pungutan dan besarnya 
fasilitas yang didapat.  

 - BM : Diisi tarif/pembebanan Bea Masuk dalam % sesuai BTBMI yang berlaku. Contoh 
: BM : 40%  

 - Cukai : Diisi tarif/pembebanan CUKAI sesuai ketentuan yang 
berlaku. Dalam hal tidak ada pungutan CUKAI, ruang ini tidak perlu 
diisi.  

- PPN : Diisi tarif/pembebanan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.  

 - PPnBM : Diisi tarif/pembebanan PPnBM sesuai ketentuan yang 
berlaku. Dalam hal tidak ada pungutan PPnBM, ruang ini tidak perlu 
diisi.  

 - PPh : Diisi tarif/pembebanan PPh pasal 22 sesuai ketentuan yang 
berlaku. Dalam hal BM mempunyai tarif BM = 40% ; PPN = 10% ; PPh 
= 2,5% sedangkan Fasilitas BM = 25%, penulisannya adalah sebagai 
berikut : Contoh : BM = 40%                 F BM = 25% 

 Angka 35. Jumlah dan Jenis Satuan : Diisi dengan jumlah dan jenis satuan yang dipergunakan 
dalam nilai satuan barang sebagaimana yang tercantum pada angka 32.  

Contoh : Dalam invoice tercantum jumlah barang adalah 100 cases (=2500 Kg) 
sedangkan harga CIF nya adalah US $ 10,-/Kg. Untuk ini diisi --------> 2.500 
Kg 

Angka 36. Nilai CIF :  
 - Per Satuan :  Diisi nilai harga satuan barang bersangkutan dengan mempergunakan 
jenis satuan yang telah dicantumkan.  Contoh : US$ 10,- ---------------------------------------
------> 10,00  

- Jumlah Nilai : Diisi jumlah nilai CIF untuk jenis barang sebagaimana 
tercantum pada angka 32 dengan cara mengalikan : Jumlah satuan 
(angka 35) x nilai persatuan (angka 36).  

 Contoh : 2500 x 10 = 25.000,- ------------------------------> 
25.000,00 

ANGKA 37 S.D. 42 ADALAH PENGISIAN UNTUK PUNGUTAN DARI SEMUA BARANG 
YANG DIURAIKAN PADA ANGKA 31 S.D. 36  
Angka 37. BM :  Diisi nilai BM dalam rupiah penuh untuk : yang dibayar, dan/atau yang ditanggung 
Pemerintah, dan/atau ditangguhkan/berkala, dan/atau dibebaskan. Pada masing-masing kolom yang 
disediakan  

Contoh : Impor barang "X" : nilai Pabean (butir 26) = Rp. 1.000.000,00 BM 
berdasarkan BTBMI (butir 34) = 40% Fas (butir 34) BM 25% . Maka butir 37 
(BM) diisi : BM pada kolom Bayar = Rp. 300.000,00 ( 75% x 40% x Rp. 
1.000.000,00), BM pada kolom Dibebaskan = Rp. 100.000,00 ( 25% x 40% x 
Rp. 1.000.000,00) 

Angka 38. CUKAI :  Diisi nilai Cukai dalam rupiah penuh untuk : yang dibayar, dan/atau yang 
ditanggung Pemerintah, dan/atau ditangguhkan/berkala, dan/atau dibebaskan. Pada masing-masing 
kolom yang disediakan  

 Angka 39. PPN :  Diisi nilai PPN dalam rupiah penuh untuk : yang dibayar, 
dan/atau yang ditanggung Pemerintah, dan/atau ditangguhkan/berkala, 
dan/atau dibebaskan. Pada masing-masing kolom yang disediakan  
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Angka 40. PPnBM : Diisi nilai PPnBM dalam rupiah penuh untuk : yang 
dibayar, dan/atau yang ditanggung Pemerintah, dan/atau 
ditangguhkan/berkala, dan/atau dibebaskan. Pada masing-masing kolom yang 
disediakan  

 Angka 42. PPh : Diisi nilai PPh pasal 22 dalam rupiah penuh untuk : yang 
dibayar, dan/atau yang ditanggung Pemerintah, dan/atau 
ditangguhkan/berkala, dan/atau dibebaskan. Pada masing-masing kolom yang 
disediakan  

 Angka 43. Total : Diisi nilai Total dalam rupiah penuh untuk : yang dibayar, 
dan/atau yang ditanggung Pemerintah, dan/atau ditangguhkan/berkala, 
dan/atau dibebaskan. Pada masing-masing kolom yang disediakan 

 D. : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan serta nama jelas Pemberitahu dengan huruf cetak berikut cap 
perusahaan setelah pengisian dokumen tersebut dilakukan secara lengkap dan benar.  

E. : DIISI OLEH BEA DAN CUKAI  

No. dan Tgl. Penerimaan : (diisi oleh Bea dan Cukai) Diisi nomor dan tanggal 
penerimaan pada kotak yang telah disediakan Contoh : Nomor Pendaftaran 000001 
tanggal 1 April 1997 ditulis : 000001 01/04/97 

 No. dan Tanggal Pendaftaran : (diisi oleh Bea dan Cukai).  Diisi nomor dan tanggal pendaftaran pada kotak 
yang telah disediakan.Contoh : Nomor pendaftaran 000001 tanggal 1 April 1997 ditulis : 000001 01/04/97 
 Nama Kantor : Diisi nama Kantor Pabean tempat diajukan Pemberitahuan dan diisi kode kantor sebanyak 6 
digit (sesuai tabel kode kantor DJBC) pada kotak yang telah disediakan.  Contoh : Tanjung Emas 060100 
F. UNTUK PEJABAT DJBC : Diisi oleh pejabat BC 
G. UNTUK BEA CUKAI/BANK : 

o diberi tanda "X" (coret) bagi yang tidak dipergunakan.  
o diisi nomor penerimaan yang diberikan oleh penerima pembayaran.  
o diisi kode penerimaan untuk setiap pungutan yang dilakukan pembayaran pada kolom yang  
o disediakan.  
o diisi nomor tanda bukti pembayaran baik bagi SSBC maupun untuk SSP pada kolom yang 

disediakan  
o diisi tanggal dilakukannya pembayaran pada kolom yang disediakan.  
o tanda tangan dan nama jelas pejabat penerima yang berwenang.  
o diisi nama dan cap instansi penerima pembayaran.  
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