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: PUT-116339.19/2017/PP/M.XVIIB Tahun 2018

Jenis Pajak

: Bea Masuk

Tahun Pajak

: 2017

Pokok Sengketa

: bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa
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dalam sengketa banding ini adalah tarif preferensi karena importasi
yang dipermasalahkan tidak memenuhi ketentuan mengenai direct
consignment, atas importasi Jenis Barang: SBS PRODUCT GROUP
LG411W, Jumlah Barang: 440 BG, Negara Asal: Korea, Pemasok:LG
CHEM LTD, diberitahukan dalam PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni
2017, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor
KEP-5812/KPU.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017, dengan perincian
sebagai berikut:

dan terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp18.035.000,00 yang tidak disetujui oleh
Pemohon Banding;

DI

Menurut Terbanding :

NG
A

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-5812/KPU.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017
pada pokoknya Terbanding mengemukakan alasan penolakan keberatan sebagai berikut:
bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk
mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-KOREA Free Trade
Area (AKFTA), sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;

PE

bahwa berdasarkan pemberitahuan PIB, commercial invoice, packing list, dan bill of lading,
barang impor yang dipermasalahkan yaitu SBS PRODUCT GROUP LG411W yang diekspor oleh
LG CHEM LTD;
bahwa berdasarkan penelitian kedapatan bahwa:


bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor
249377 tanggal 5 Juni 2017 dan menggunakan Preferensi Tarif Importasi Asean-Korea Free
Trade Area yaitu Form AK Nomor K001-17-0385174 tanggal 25 Mei 2017;



bahwa pada PIB kolom 1 pemasok diberitahukan LG CHEM LTD, kolom 12 Pelabuhan Muat
diberitahukan Kwangyang (KRKAN), Pelabuhan Transit kosong dan Pelabuhan Tujuan
diberitahukan Tanjung Priok (IDTPP);



bahwa berdasarkan BC 1.1 nomor 002393 tanggal 25 Mei 2017, sarana pengangkut yang
membawa masuk barang impor ke dalam daerah pabean tiba pada tanggal 4 Juni 2017
dengan kapal MERATUS JAYAWIJAYA 1701 S;



bahwa berdasarkan tracking jadwal keberangkatan sarana pengangkut pada laman
www.ekmtc.com diperoleh data sebagai berikut:
1) bahwa shipment kapal MERATUS JAYAWIJAYA 1701S melalui rute KWANGYANG –

SHANGHAI – INDONESIA Tanjung Priok dan seterusnya. Kapal berangkat dari
Kwangyang pada tanggal 25 Mei 2017, kemudian transit di Shanghai pada tanggal 27
Mei 2017 dan kapal Baru tiba di Tanjung Priok, Jakarta Indonesia pada tanggal 5 juni
2017;
2) bahwa berdasarkan rute tersebut disimpulkan bahwa importasi Pemohon Banding
dengan PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017 tidak memenuhi kriteria direct
consignment, karena tidak dilengkapi dengan Through Bill of Lading atau dokumen
pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan
keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau
transhipment, sampai ke daerah pabean;
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, disampaikan pembahasan sebagai berikut:
bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara
ASEAN dan Korea telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive
Economic Cooperation Among The Association Of SouthEast Asian Nations And The
Republic Of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi
Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara Dan Republik Korea);
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a.

b. bahwa berdasarkan Rule 9 pada Annex 3 The Rules of Origin for AKFTA disebutkan
bahwa:
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1. Preferential tariff treatment shall be applied to a good satisfying the requirements of
this Annex and which is transported directly between the territories of the exporting
Party and the importing Party.
2. Notwithstanding paragraph 1, a good of which transport involves transit through one or
more intermediate third countries, other than the territories of the exporting Party and
the importing Party, shall be considered to be consigned directly, provided that:

bahwa berdasarkan Rule 19 Appendix 1 Operational Certification Prosedures For The
Rules Of Origin sebagai berikut: For the purpose of implementing Rule 9 of Annex 3,
where transportation is effected through the territory of one or more intermediate
countries, other than that of the exporting Party and the importing Party, the following shall
be produced to the relevant government authorities of the importing Party:
(a)
(b)
(c)
(d)
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c.
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(a) the transit is justified for geographical reason or by consideration related
exclusively to transport requirement;
(b) the good has not entered info trade or consumption there; and
(c) the good has not undergone any operation other than unloading and reloading or
any operation required to keep it in good condition.

A through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Party;
A Certificate of Origin;
A copy of the original commercial invoice in respect of the good; and
Other relevant supporting document, if any, as evidence that the requirements of Rule
9 of Annex 3 are being complied with;

d. bahwa berdasarkan Rule 9 Appendix 1 Operational Certification Prosedures For The
Rules of Origin dijelaskan bahwa dokumen pendukung dan dokumen lain yang diperlukan
sebagaimana ketentuan mengenai direct consignment harus diserahkan pada saat
importasi, dijelaskan pada kutipan berikut ini” For the purposes of claiming preferential
tariff treatment, the importer shall submit to the customs authority of the importing Party at
the time of import, a declaration, a Certificate of Origin including supporting documents
(i.e. invoices and, when required, the through Bill of Lading issued in the territory of the
exporting Party) and other documents as required in accordance with the domestic laws
and regulations of the importing Party;
e. bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 Overleaf Notes, diatur mengenai ketentuan sebagai
berikut:

a. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff under the
ASEAN-KOREA Free Trade Agreement (AKFTA):
BRUNEI DARUSSALAM
LAOS
MYANMAR
THAILAND

CAMBODIA
REPUBLIC OF KOREA
PHILIPPINES
VIETNAM

INDONESIA
MALAYSIA
SINGAPORE

b. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff under the AKFTA, goods sent to any Parties
listed above:
1. Must fall within a description of goods eligible for concessions in the country of
destination;
2. Must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 9 of Annex
3 (Rules of Origin) of the AKFTA; and
3. Must comply with the origin criteria in Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA.
bahwa berdasarkan Rule 15 pada Annex 3 The Rules of Origin for AKFTA, disebutkan
bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka AKFTA hanya diberikan apabila importasi
memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan
sebagai berikut: “A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tariff
treatment shall be supported by a Certificate of Origin issued by a competent authority
designated by the exporting Party and notified to all the other Parties in accordance with
the Operational Certification Procedures, as set out in Appendix 1”;

g.

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional tentang ketentuan mengenai kriteria
pengiriman langsung, sebagai berikut:
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f.

(1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin),

DI

(2) Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
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a. kriteria asal barang;
b. kriteria pengiriman langsung; dan
c. ketentuan prosedural.

(3) Dalam hal barang impor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas barang impor dikenakan tarif bea masuk
yang berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN);
bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan
Internasional disebutkan persyaratan dan kondisi ketika suatu pengangkutan dapat
dianggap sebagai direct consignment, sebagaimana kutipan sebagai berikut:

PE

h.

Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
meliputi:
a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam
daerah pabean; atau
b. barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain
(transit atau transhipment) dengan ketentuan:
1. barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama
melakukan transit/transhipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau
proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
2. barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara
transit; dan
3. transit/transhipment dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis,
ekonomis, dan keperluan logistic;

i.

bawha berdasarkan Lampiran III huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian
atau Kesepakatan International, apabila pengangkutan barang melalui transit di satu atau
lebih Negara non-AKFTA, maka importir harus menyerahkan dokumen tertentu agar
preferensi tarif dapat diberikan oleh otoritas pabean di negara pengimpor, sebagaimana
kutipan berikut: Pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di satu atau
lebih Negara antara memenuhi kriteria pengiriman langsung apabila dibuktikan dengan
dokumen sebagai berikut:

j.
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1. Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan Iainnya yang diterbitkan di negara
pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor,
termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean;
2. Form AK yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor;
3. Copy invoice asli dari barang tersebut; dan
4. Dokumen pendukung Iainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf
b Peraturan Menteri ini;
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan
Internasional, untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung, importir
harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang impor telah
memenuhi kriteria pengiriman langsung, sebagaimana kutipan berikut ini:
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(1) Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain
(transit atau transhipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, importir
harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang
diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai,
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen
dari instansi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut
tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpanan, atau
proses Iainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;

DI

bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon tidak melampirkan Through Bill of Lading dan
dokumen pendukung lain yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi
kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai sehingga disimpulkan bahwa
Form AK nomor K001-17-0385174 tanggal 25 Mei 2017 tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tersebut pada uraian di atas;
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k.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sampai dengan butir
(6) di atas, terhadap barang impor pada PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017 tidak dapat
diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema AKFTA dan dikenakan tarif bea masuk
yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen);
bahwa
Terbanding di
dalam
persidangan
menyampaikan
Surat
Nomor
SR127/KPU.01/BD.10/2018 tanggal 29 Maret 2018, Perihal: Penjelasan Tertulis Pengganti SUB,
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
A. POKOK SENGKETA
1.

bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan pajak disebutkan:
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
8.

Surat Uraian Banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi
jawaban atas alasan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

2. bahwa uraian alasan yang diajukan pada permohonan banding sama dengan alasan yang
diajukan pada saat pengajuan permohonan keberatan. Oleh karena itu, berikut disampaikan
proses penelitian keberatan yang menjadi dasar penetapan keberatan;
3. bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding atas importasi yang
dilakukan oleh Pemohon Banding melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A
Tanjung Priok, dengan pemberitahuan PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017, sebagai
berikut:
a
b
c
d
e

Jenis barang
Jumlah barang
Negara Asal
Nilai Pabean (CIF)
Supplier

: SBS PRODUCT GROUP LG411W;
: 440 BG;
: KOREA, REPUBLIC OF (KR);
: USD 24.112;
: LG CHEM LTD

Pos

SBS PRODUCT
LG411W
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4. bahwa Risalah Penetapan Pejabat Bea dan Cukai, diperoleh data sebagai berikut:

5. bahwa yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif
Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-KOREA Free Trade Area (AKFTA),
sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;

B. PENELITIAN

NG
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6. bahwa atas penetapan Terbanding tersebut, Pemohon diwajibkan untuk membayar BM,
PDRI, dan Denda Administrasi sejumlah Rp18.035.000,00 (delapan belas juta tiga puluh lima
ribu rupiah);

1. bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan diadakan penelitian atas dokumen
pendukung keberatan yang dilampirkan oleh Pemohon yang berupa:

PE

a. Fotokopi SPTNP,
b. Fotokopi data pendukung Iainnya berupa PIB, commercial invoice, packing list, B/L, Form
AK, polis asuransi, NIK dan API-U;
2. bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan
untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema ASEAN-KOREA
Free Trade Area (AKFTA), sedangkan klasifikasi pos tarif ditetapkan sesuai pemberitahuan;
3. bahwa terhadap importasi ini tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Hijau
Middle (HM);
4. bahwa berdasarkan pemberitahuan PIB, commercial invoice, packing list, dan bill of lading,
barang impor yang dipermasalahkan yaitu SBS PRODUCT GROUP LG411W yang diekspor
oleh LG CHEM LTD;
5. bahwa berdasarkan penelitian kedapatan bahwa:
a. bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang yang diberitahukan dalam PIB
Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017 dan menggunakan Preferensi Tarif Importasi AseanKorea Free Trade Area yaitu Form AK Nomor K001-17-0385174 tanggal 25 Mei 2017;
b. bahwa pada PIB kolom 1 pemasok diberitahukan LG CHEM LTD, kolom 12 Pelabuhan
Muat diberitahukan Kwangyang (KRKAN), Pelabuhan Transit kosong dan Pelabuhan

Tujuan diberitahukan Tanjung Priok (IDTPP);
c. bahwa Penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan sebagai berikut:
PIB

Invoice / PL
B/L
Form AK

Through Bill of
Lading
Dokumen
Pendukung

Nomor
249377

Tanggal
Keterangan
05 Juni 2017 Pemasok: LG CHEM LTD
Form AK: K001-17-0385174 tanggal 25 Mei 2017
BC 1.1: 002393 tanggal 3 Juni 2017
B/L nomor KMTCKAN1207283 tanggal 25 Mei 2017
Sarana Pengangkut: MERATUS JAYAWIJAYA 1701S
21000550 22 Mei 2017 Shipper: LG CHEM LTD
KMTCKAN120 25 Mei 2017 Shipper: LG CHEM LTD
Sarana Pengangkut: MERATUS JAYAWIJAYA 1701S
7283
K001-1725 Mei 2017 Goods consigned from (Exporter's business name,
address, country): LG CHEM LTD
0385174
Vessel's name / Aircraft etc. MERATUS JAYAWIJAYA
17015 No. Invoice: 21000550 tanggal 22 Mei 2017
-—
Tidak melampirkan
---

_
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Dokumen

Tidak melampirkan

NG
A

bahwa berdasarkan tracking jadwal keberangkatan sarana pengangkut pada laman
www.ekmtc.com diperoleh data sebagai berikut:

PE
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d. bahwa berdasarkan BC 1.1 nomor 002393 tanggal 25 Mei 2017, sarana pengangkut yang
membawa masuk barang impor ke dalam daerah pabean tiba pada tanggal 4 Juni 2017
dengan kapal MERATUS JAYAWIJAYA 1701 S;

Keterangan:
1) bahwa berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa shipment kapal MERATUS
JAYAWIJAYA 1701S melalui rute KWANGYANG – SHANGHAI – INDONESIA
Tanjung Priok dan seterusnya. Kapal berangkat dari Kwangyang pada tanggal 25 Mei
2017, kemudian transit di Shanghai pada tanggal 27 Mei 2017 dan kapal Baru tiba di
Tanjung Priok, Jakarta Indonesia pada tanggal 5 juni 2017;
2) bahwa berdasarkan rute tersebut disimpulkan bahwa importasi Pemohon Banding
dengan PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017 tidak memenuhi kriteria direct
consignment, karena tidak dilengkapi dengan Through Bill of Lading atau dokumen
pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan
keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau
transhipment, sampai ke daerah pabean;

6. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, disampaikan pembahasan sebagai berikut:
a.

bahwa persetujuan tentang kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara
ASEAN dan Korea telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive
Economic Cooperation Among The Association Of SouthEast Asian Nations And The
Republic Of Korea (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi
Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara Dan Republik Korea);

b. bahwa berdasarkan Rule 9 pada Annex 3 The Rules of Origin for AKFTA disebutkan
bahwa:
Rule 9
Direct Consignment
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3. Preferential tariff treatment shall be applied to a good satisfying the requirements of
this Annex and which is transported directly between the territories of the exporting
Party and the importing Party.
4. Notwithstanding paragraph 1, a good of which transport involves transit through one or
more intermediate third countries, other than the territories of the exporting Party and
the importing Party, shall be considered to be consigned directly, provided that:

c.
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(a) the transit is justified for geographical reason or by consideration related
exclusively to transport requirement;
(b) the good has not entered info trade or consumption there; and
(c) the good has not undergone any operation other than unloading and reloading or
any operation required to keep it in good condition.
bahwa berdasarkan Rule 19 Appendix 1 Operational Certification Prosedures For The
Rules Of Origin sebagai berikut:
Rule 19

(a)
(b)
(c)
(d)
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For the purpose of implementing Rule 9 of Annex 3, where transportation is effected
through the territory of one or more intermediate countries, other than that of the exporting
Party and the importing Party, the following shall be produced to the relevant government
authorities of the importing Party:
A through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Party;
A Certificate of Origin;
A copy of the original commercial invoice in respect of the good; and
Other relevant supporting document, if any, as evidence that the requirements of Rule
9 of Annex 3 are being complied with;

PE

d. bahwa berdasarkan Rule 9 Appendix 1 Operational Certification Prosedures For The
Rules of Origin dijelaskan bahwa dokumen pendukung dan dokumen lain yang diperlukan
sebagaimana ketentuan mengenai direct consignment harus diserahkan pada saat
importasi, dijelaskan pada kutipan berikut ini
Rule 9
For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the
customs authority of the importing Party at the time of import, a declaration, a Certificate of
Origin including supporting documents (i.e. invoices and, when required, the through Bill of
Lading issued in the territory of the exporting Party) and other documents as required in
accordance with the domestic laws and regulations of the importing Party;
e. bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 Overleaf Notes, diatur mengenai ketentuan sebagai
berikut:
a. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff under the ASEANKOREA Free Trade Agreement (AKFTA):
BRUNEI DARUSSALAM

CAMBODIA

INDONESIA

LAOS
MYANMAR
THAILAND

REPUBLIC OF KOREA
PHILIPPINES
VIETNAM

MALAYSIA
SINGAPORE

b. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff under the AKFTA, goods sent to any Parties
listed above:
1. Must fall within a description of goods eligible for concessions in the country of
destination;
2. Must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 9 of Annex
3 (Rules of Origin) of the AKFTA; and
3. Must comply with the origin criteria in Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA.
bahwa berdasarkan Rule 15 pada Annex 3 The Rules of Origin for AKFTA, disebutkan
bahwa klaim atas tarif preferensi dalam rangka AKFTA hanya diberikan apabila importasi
memenuhi ketentuan pada prosedur operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan
sebagai berikut:
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f.

Rule 15: Certificate of Origin

A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tariff treatment shall be
supported by a Certificate of Origin issued by a competent authority designated by the
exporting Party and notified to all the other Parties in accordance with the Operational
Certification Procedures, as set out in Appendix 1;
bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka
Perjanjian atau Kesepakatan Internasional tentang ketentuan mengenai kriteria
pengiriman langsung, sebagai berikut:
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g.

Pasal 3

DI

(1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin),
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(2) Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kriteria asal barang;
b. kriteria pengiriman langsung; dan
c. ketentuan prosedural.

h.
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(3) Dalam hal barang impor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas barang impor dikenakan tarif bea masuk
yang berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN);
bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan
Internasional disebutkan persyaratan dan kondisi ketika suatu pengangkutan dapat
dianggap sebagai direct consignment, sebagaimana kutipan sebagai berikut:
Pasal 5
Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
meliputi:
a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam
daerah pabean; atau
b. barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain
(transit atau transhipment) dengan ketentuan:
1. barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama
melakukan transit/transhipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau
proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;

2. barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara
transit; dan
3. transit/transhipment dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis,
ekonomis, dan keperluan logistic;
i.

bawha berdasarkan Lampiran III huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian
atau Kesepakatan International, apabila pengangkutan barang melalui transit di satu atau
lebih Negara non-AKFTA, maka importir harus menyerahkan dokumen tertentu agar
preferensi tarif dapat diberikan oleh otoritas pabean di negara pengimpor, sebagaimana
kutipan berikut:
Lampiran III
B. Kriteria Pengiriman Langsung
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Pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di satu atau lebih Negara
antara memenuhi kriteria pengiriman langsung apabila dibuktikan dengan dokumen
sebagai berikut:
1. Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan Iainnya yang diterbitkan di negara
pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor,
termasuk kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean;
2. Form AK yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor;
3. Copy invoice asli dari barang tersebut; dan
4. Dokumen pendukung Iainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf
b Peraturan Menteri ini;
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan
Internasional, untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung, importir
harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang impor telah
memenuhi kriteria pengiriman langsung, sebagaimana kutipan berikut ini:

LA
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j.

DI

Pasal 10

NG
A

(1) Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain
(transit atau transhipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, importir
harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang
diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai,

k.

PE

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen
dari instansi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut
tidak mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpanan, atau
proses Iainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon tidak melampirkan Through Bill of Lading dan
dokumen pendukung lain yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi
kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai sehingga disimpulkan bahwa
Form AK nomor K001-17-0385174 tanggal 25 Mei 2017 tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tersebut pada uraian di atas;

7. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) sampai dengan
butir (6) di atas, terhadap barang impor pada PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017 tidak
dapat diberikan preferensi tarif bea masuk dalam rangka skema AKFTA dan dikenakan tarif
bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5% (lima persen);
C. KESIMPULAN
bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-5812/KPU.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017
diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding memohon kepada Pengadilan Pajak

untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan
Terbanding Nomor KEP-5812/KPU.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang keberatan
Pemohon Banding atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP013364/NOTUL/KPU-TP/BD.0212017 tanggal 22 Juni 2017 (atas nama Pemohon Banding) atau
apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono);
bahwa demikian SUB ini Terbanding sampaikan guna memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (1)
Undang – Undang 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menurut Pemohon Banding :
bahwa dalam Surat Banding Nomor 004A/SKD-SPTNP/IX/2017 tanggal 5 September 2017 pada
pokoknya Pemohon Banding mengemukakan alasan banding sebagai berikut:
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bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding atas penetapan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5812/KPU.01/2017 dengan pertimbangan sebagai
berikut:
bahwa berdasarkan PMK No. 205/PMK.04/2015, Pasal 5 Kriteria Pengiriman Langsung, Kriteria
pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. barang impor dikirim langsung dari negara anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah
pabean; atau
b. barang impor dikirim dari negara anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit
atau transshipment) dengan ketentuan:

DI

LA
N

1. barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama melakukan
transit/transshipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang
ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
2. barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit;
dan
3. transit/transshipment dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis,
dan keperluan logistik;

NG
A

bahwa Lampiran III, B. Kriteria Pengiriman Langsung:
Pengiriman barang impor melalui transit atau transshipment di satu atau lebih negara antara
memenuhi kriteria pengiriman langsung apabila dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

PE

1. Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara
pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk
kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean;
2. SKA Form AK yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor; dan
3. Invoice dari barang yang bersangkutan;
4. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b
Peraturan Menteri ini.
bahwa barang yang Pemohon Banding impor dari LG Chem Korea menggunakan kapal KMTC
transit / transshipment vessel dengan rute: Kwangyang, Korea – Shanghai, China – Jakarta,
Indonesia (terlampir Sertifikat dari Shipping Line yang menunjukkan rute perjalanan dari Negara
pengekspor termasuk kegiatan transit/transshipment, sampai ke daerah pabean);
bahwa Pemohon Banding telah melampirkan dokumen pendukung lainya seperti Sales Contract
dan bukti transfer, juga peta geografis. Barang importer sebut tidak ada proses jual beli atau
kegiatan komersial di negara transit, dan transit/transshipment dilakukan semata-mata karena
pertimbangan geografis;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor 004B/SKDSPTNP/IV/2018 tanggal 2 April 2018, Perihal: Penjelasan Tertulis, yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:
bahwa setelah Pemohon membaca, dan meneliti Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-

5812/KPU.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017 terdapat kekeliruan dalam Pertimbangan pada point
6 dan (II), sehingga menghasilkan Penetapan yang tidak tepat;
bahwa berdasarkan Pertimbangan dari Terbanding point 6 adalah:
bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan
atas keberatan, Pemohon melampirkan berkas dokumen berupa salinan PIB, Commercial
Invoice, Packing List, B/L, Form AK, Polis Asuransi, NIK dan API-U;
bahwa adapun dokumen yang Pemohon lampirkan saat menyampaikan surat keberatan adalah:

11.
12.
13.
14.

Fotocopy SPTNP No. SPTNP-013364/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017,
BPN Penerimaan Bea dan Cukai, NTPN: 6745C1 SOQPQVUIN6,
Fotocopy RIB No. 249377 (Aju.800747) Tgl. 05-07-2017,
Fotocopy Commercial Invoice No. 21000550 Tgl. 22-05-2017,
Fotocopy Packing List No. 21000550 Tgl. 22-05-2017,
Fotocopy Bill of Lading No. KMTCKAN 1207283 Tgl. 25-05-2017,
Fotocopy Insurance Policy No. 20172266744,
Fotocopy Form AK, Reference No. K001-17-0385174,
Fotocopy Certificate of Analysis, Lot No. A7E0900,
KMTC Line Certificate Reference No. 041899, transshipment route with No Activity or
Handling for Containers in China,
Peta Geografi rute perjalanan pengapalan dari Negara Pengekspor hingga pelabuhan
Tanjung Priok, di Jakarta,
Spesifikasi SBS LG411W,
MSDS SBS LG4 11W,
NIK, API-U, dan NPWP;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LA
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bahwa tertulis juga Pertimbangan dari Terbanding point (11) adalah:

DI

bahwa berdasarkan penelitian, Pemohon tidak melampirkan Through Bill of Lading dan dokumen
pendukung lain yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria
pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai sehingga disimpulkan bahwa Form AK
Nomor K001-17-0385174 tanggal 25 Mei 2017 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut
pada uraian di atas;

-

NG
A

bahwa pertimbangan ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.04/2015,
Lampiran III, B. Point 1;
PMK No. 205/PMK.04/2015, Pasal 5, Kriteria Pengiriman Langsung
Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

PE

a. Barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam
daerah pabean; atau
b. Barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui Negara lain
(transit atau transshipment) dengan ketentuan:
1. Barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama
melakukan transit/transshipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau
proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
2. Barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di Negara
transit; dan
3. Transit/transshipment dilakukan
ekonomis, dan keperluan logistic;
-

semata-mata

karena

pertimbangan

geografis,

Lampiran III, B. Kriteria Pengiriman Langsung
Pengiriman barang impor melalui transit atau transshipment di satu atau lebih negara antara
memenuhi kriteria pengiriman langsung apabila dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
1. Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara

pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara pengekspor,
termasuk kegiatan transit atau transshipment, sampai ke daerah pabean;
2. Form AK yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara pengekspor;
3. Copy invoice asli dari barang tersebut; dan;
4. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b
Peraturan Menteri ini;
bahwa barang yang Pemohon impor dari LG Chem Korea menggunakan kapal KMTC transit /
transshipment vessel dengan rute: Kwangyang, Korea — Shanghai, China — Jakarta, Indonesia
(terlampir Sertifikat dari Shipping Line yang menunjukkan rute perjalanan dari Negara pengekspor
termasuk kegiatan transit/transshipment, sampai ke daerah pabean);
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bahwa Pemohon telah melampirkan dokumen pendukung lainya seperti KMTC Line Certificate
Reference No. 041899, transshipment route with No Activity or Handling for Containers in China,
Sales Contract dan Bukti Transfer, juga peta geografis. Barang impor tersebut tidak ada proses
jual beli atau kegiatan komersial di negara transit, dan transit/transshipment dilakukan sematamata karena pertimbangan geografis;
bahwa demikianlah surat penjelasan ini Pemohon sampaikan di hadapan Majelis Hakim Yang
Mulia. Besar harapan Pemohon untuk memperoleh keputusan yang adil, benar dan mengikat.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih;

LA
N

Menurut Majelis :

NG
A

DI

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan BM 5% (MFN) oleh
Terbanding sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5812/KPU.01/2017
tanggal 31 Agustus 2017, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-013364/NOTUL/KPUTP/BD.02/2017 tanggal 22 Juni 2017 atas importasi Jenis Barang: SBS PRODUCT GROUP
LG411W, Jumlah Barang: 440 BG, Negara Asal: Korea, Pemasok:LG CHEM LTD, diberitahukan
dalam PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017 dengan klasifikasi pos tariff 4002.19.10 dan
pembebanan tarif preferensi (BM 0% AC-FTA) sesuai Form AK nomor K001-17-0385174 tanggal
25 Mei 2017, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan kriteria pengiriman langsung (direct
consignment) sebagaimana diatur dalam Rule (9) Rules of Origin dan Rule 9, Rule 19,
Operational Certification Procedures for The Rules of Origin serta Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk
Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

PE

bahwa Terbanding dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-5812/KPU.01/2017 tanggal
31 Agustus 2017 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
a. bahwa berdasarkan laman www.ekmtc.com dapt diketahui bahwa shipment kapal Meratus
Jayawijaya 1701S melalui rute Kwangyang-Shanghai-Indonesia Tanjung Priok dan
seterusnya. Kapal berangkat dari Kwangyang pada tanggal 25 Mei 2017, kemudian transit di
Shanghai pada tangggal 27 Mei 2017 dan kapal tiba di Tanjung Priok, Jakarta Indonesia pada
tanggal 5 Juni 2017;
b. bahwa Teranding menyimpulkan importasi PT, dengan PIB, tidak memenuhi kriteria
pengiriman langsung (direct consignment), karena tidak dilengkapi dengan Through Bill of
Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan
menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit
atau transhipment, sampai ke daerah pabean;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam Surat Keputusan
Terbanding Nomor KEP-5812/KPU.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dengan alasan antara lain:
a.

bahwa barang impor dari LG Chem Korea menggunakan kapal KMTC transit / transshipment
vessel dengan rute: Kwangyang, Korea – Shanghai, China – Jakarta, Indonesia (terlampir
Sertifikat dari Shipping Line yang menunjukkan rute perjalanan dari Negara pengekspor
termasuk kegiatan transit/transshipment, sampai ke daerah pabean);

1. bahwa Pemohon Banding telah melampirkan dokumen pendukung lainya seperti Sales
Contract dan bukti transfer, juga peta geografis. Barang impor tidak ada proses jual beli atau
kegiatan komersial di negara transit, dan transit/transshipment dilakukan semata-mata karena
pertimbangan geografis;;
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas pokok sengketa, surat atau tulisan, keterangan, dan
pengakuan para pihak dalam proses persidangan, serta pengetahuan Hakim, Majelis
berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok sengketa
adalah sebagai berikut;
bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyatakan:
(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

PA
JA
K

a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional; atau
b. ... dst....

(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

LA
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bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan Framework
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member
Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea (Persetujuan
Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara
Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea), yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini;

DI

bahwa berdasarkan Article 5, Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement
On Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Member Countries of
The Association of Southeast Asian Nations and The Republic of Korea, ketentuan asal barang
(ROO) dan prosedur operasional sertifikasi (OCP) dijelaskan pada Annex 3, sebagaimana kutipan
sebagai berikut:
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ARTICLE 5
Rules of Origin

The Rules of Origin and the Operational Certification Procedures applicable to the goods covered
under this agreement are set out in Annex 3 and its Appendices.

PE

bahwa berdasarkan Rule 14 (1), Operational Certification Procedures for The Rules of Origin
tentang verifikasi menyatakan:

1.

Verification
Rule 14

The importing Party may request the issuing authority of the exporting Party to conduct a
retroactive check at random and/or when the importing Party has reasonable doubt as to the
authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin
of the good in question or of certain parts thereof. Upon such request, the issuing authority2
of the exporting Party shall conduct a retroactive check on a producer’s and/or exporter’s cost
statement based on the current cost and prices within a six-month timeframe of the specified
date of exportation3, subject to the following procedures:

bahwa berdasarkan Rule 5 (7), Operational Certification Procedures for The Rules of Origin
tentang issuance of a certificate of origin menyatakan:
7.

In cases where a Certificate of Origin is not accepted, as stated in paragraph 6, the customs
authority of the importing Party, as it deems fit, should accept the clarifications made by the
issuing authority to accept the Certificate of Origin and reinstate the preferential tariff
treatment. The clarifications should be detailed and exhaustive in addressing the grounds for

denial of preferential tariff treatment raised by the importing Party.
bahwa berdasarkan Rule 15, Rules of Origin disebutkan bahwa klaim atas tarif preferensi dalam
rangka AKFTA hanya diberikan apabila importasi memenuhi ketentuan pada prosedur
operasional sertifikasi (OCP), sebagaimana kutipan sebagai berikut:
Rule 15
Certificate of Origin
A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tariff treatment shall be supported
by a Certificate of Origin issued by a competent authority designated by the exporting Party and
notified to all the other Parties in accordance with the Operational Certification Procedures, as set
out in Appendix 1.
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bahwa ketentuan dalam Rule 15, Rules of Origin diatur dan ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara
Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional tentang
ketentuan mengenai kriteria asal barang dan ketentuan prosedural sebagai syarat diberikannya
tarif preferensi, disebutkan untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, barang yang diimpor
harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagai berikut:
BAB II
KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)
Pasal 3

LA
N

(1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang
yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin).
(2) Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

DI

a. kriteria asal barang;
b. kriteria pengiriman langsung; dan
c. ketentuan prosedural.

NG
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(3) Dalam hal barang impor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas barang impor dikenakan tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favored Nation/ MFN)

PE

bahwa berdasarkan Rule 9, Rules of Origin diatur ketentuan mengenai barang yang mengalami
transit atau transshipment melalui satu atau Iebih negara non anggota AKFTA, sebagai berikut:
Rule 9
Direct Consignment

1.

Preferential tariff treatment shall be applied to a good satisfying the requirements of this
Annex and which is transported directly between the territories of the exporting Party and the
importing Party.

2.

Notwithstanding paragraph 1, a good of which transport involves transit through one or more
intermediate third countries, other than the territories of the exporting Party and the importing
Party, shall be considered to be consigned directly, provided that:
(a) the transit is justified for geographical reason or by consideration related exclusively to
transport requirement;
(b) the good has not entered into trade or consumption there; and
(c) the good has not undergone any operation other than unloading and reloading or any
operation required to keep it in good condition.

bahwa ketentuan dalam Rule 9, Rules of Origin diatur dan ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk
Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional disebutkan persyaratan dan kondisi
ketika suatu pengangkutan dapat dianggap sebagai direct consignment, sebagaimana kutipan
sebagai berikut:

Pasal 5
Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam daerah
pabean; atau
b. barang impor dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (transit
atau transhipment) dengan ketentuan:
1. barang impor tersebut tidak terjadi proses pengolahan di negara transit selama melakukan
transit/transhipment, kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses lain yang
ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan barang;
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2. barang impor tersebut tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit;
dan
3. transit/transhipment dilakukan semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan
keperluan logistik.
bahwa ketentuan dalam Rule 9, Rules of Origin diatur dan ditegaskan dalam Pasal 10 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk
Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, untuk memenuhi ketentuan mengenai
kriteria pengiriman langsung, importir harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan
bahwa barang impor telah memenuhi kriteria pengiriman langsung, sebagaimana kutipan berikut
ini:

LA
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Pasal 10

DI

(1) Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain
(transit atau transhipment) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, importir harus
menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah
memenuhi kriteria pengiriman langsung kepada Pejabat Bea dan Cukai.

NG
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(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan dokumen dari
instansi kepabeanan negara transit yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak
mengalami proses apapun kecuali proses bongkar dan muat, penyimpanan, atau proses
lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang.

PE

bahwa berdasarkan Rule 9, Operational Certification Procedures for The Rules of Origin, untuk
memperoleh tarif preferensi importir harus menyampaikan dokumen-dokumen terkait pada saat
pengimporan sebagaimana kutipan sebagai berikut:
Presentation
Rule 9

For the purpose of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the customs
authority of the importing Party at the time of import, a declaration, a Certificate of Origin including
supporting documents (i.e. invoice and, when required, the through Bill of Lading issued in the
territory of the exporting Party) and other documents as required in accordance with the domestic
laws and regulations of the importing Party.
bahwa berdasarkan Rule 19, Operational Certification Procedures for The Rules of Origin, diatur
ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilampirkan sebagai implementasi dari Rule
9 Operational Certification Procedures for The Rules of Origin, sebagai berikut:

Rule 19
For the purposes of implementing Rule 9 of Annex 3, where transportation is effected through the
territory of one or more intermediate countries, other than that of the exporting Party and the
importing Party, the following shall be produced to the relevant government authorities of the

importing Party:
(a)
(b)
(c)
(d)

a through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Party;
a Certificate of Origin;
a copy of the original commercial invoice in respect of the good; and
other relevant supporting documents, if any, as evidence that the requirements of Rule 9 of
Annex 3 are being complied with.

bahwa ketentuan dalam Rule 9 dan Rule 19, Operational Certification Procedures for The Rules
of Origin diatur dan ditegaskan dalam Lampiran III huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau
Kesepakatan Internasional, apabila pengangkutan barang melalui transit di satu atau lebih
Negara Antara, maka importir harus menyerahkan dokumen tertentu agar preferensi tarif dapat
diberikan oleh otoritas pabean di negara pengimpor, sebagaimana kutipan berikut:

PA
JA
K

Lampiran III
B. Kriteria Pengiriman Langsung

Pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di satu atau lebih Negara antara,
memenuhi kriteria pengiriman langsung apabila dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

LA
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1. Through Bill of Lading atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara
pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk
kegiatan transit atau transhipment, sampai ke daerah pabean;
2. SKA Form AK yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor;
3. Invoice dari barang yang bersangkutan; dan
4. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 huruf b
Peraturan Menteri ini.

NG
A

DI

bahwa atas pembuktian dan putusan, Majelis melakukan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diantaranya adalah sebagaimana
diatur dalam ketentuan sebagai berikut;
bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
menyatakan;
Pasal 69

Alat bukti dapat berupa:

PE

(1)

a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan para saksi;
d. pengakuan para pihak; dan/atau
e. pengetahuan Hakim
bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan;
Pasal 76
“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian
dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1)”.
bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan;
Pasal 78
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan
Hakim”.
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas surat atau tulisan, keterangan, dan pengakuan para pihak
dalam proses persidangan serta pengetahuan Hakim, kedapatan sebagai berikut;
bahwa terhadap Form AK nomor K001-17-0385174 tanggal 25 Mei 2017, Terbanding telah
mengirimkan Confirmation on Certificate of Origin kepada Director Origin Verification Division
Korea Customs Service, Daejon Korea (issuing authority) dengan Surat Nomor
S-7014/KPU.01/2017 tanggal 13 Novemper 2017;
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Certificate yang diterbitkan oleh KMTC Line yang
merujuk pada B/L nomor KMTCKAN1207283 tanggal 25 Mei 2017 diantara menyatakan bahwa
We hereby certify that the following container was not handled in each port during their journey.
There is no activity or handling for containers in China..

PA
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bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas B/L nomor KMTCKAN1207283 tanggal 25 Mei
2017 menunjukkan data vessel Meratus Jayawijaya 1701S dan nomor B/L yang sama
sebagaimana tercantum dalam PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017 dan Manifes BC 1.1
002393 tanggal 3 Juni 2017, sehingga B/L nomor KMTCKAN1207283 tanggal 25 Mei 2017
adalah merupakan Through Bill of Lading;

LA
N

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas surat atau tulisan, keterangan, pengakuan para pihak
dalam proses persidangan dan pengetahuan Hakim, Majelis berpendapat bahwa atas importasi
barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017 tidak terjadi proses
pengolahan di negara transit selama melakukan transit, kecuali proses bongkar muat,
penyimpanan, atau proses lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau keamanan
barang, tidak ada proses jual beli atau kegiatan komersial di negara transit; dan transit dilakukan
semata-mata karena pertimbangan geografis, ekonomis, dan keperluan logistik;

Menimbang :
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bahwa berdasarkan pemeriksaan atas surat atau tulisan, pengakuan para pihak dalam proses
persidangan dan pengetahuan Hakim, Majelis berkesimpulan bahwa atas importasi Jenis
Barang: SBS PRODUCT GROUP LG411W, Jumlah Barang: 440 BG, Negara Asal: Korea,
Pemasok:LG CHEM LTD, diberitahukan dalam PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017 dengan
klasifikasi pos tariff 4002.19.10 dan pembebanan tarif preferensi (BM 0% AC-FTA) sesuai Form
AK nomor K001-17-0385174 tanggal 25 Mei 2017 dan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 24/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea
Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) atas barang impor tersebut
dikenakan pembebanan tarif bea masuk 0% (AK-FTA);

Mengingat :

PE

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor KEP-5812/KPU.01/2017 tanggal 31 Agustus 2017, tentang Penetapan
yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPTNP) Nomor SPTNP-013364/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 22 Juni 2017 atas nama:
Pemohon Banding dan menetapkan tarif bea masuk atas importasi Jenis Barang: SBS
PRODUCT GROUP LG411W, Jumlah Barang: 440 BG, Negara Asal: Korea, Pemasok:LG CHEM
LTD, diberitahukan dalam PIB Nomor 249377 tanggal 5 Juni 2017 dengan klasifikasi pos tariff
4002.19.10 dan pembebanan tarif preferensi (BM 0% AC-FTA) sesuai Form AK nomor K001-170385174 tanggal 25 Mei 2017, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih
harus dibayar nihil;
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan
yang dicukupkan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh Majelis XVIIB Pengadilan Pajak,
dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos., M.H.
Widhi Hartono, S.E., M.E.
Syaefudin, S.E.
Rika Ayuni

sebagai
sebagai
sebagai
sebagai

Hakim Ketua,
Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Panitera Pengganti.
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Putusan Nomor PUT-116339.19/2017/PP/M.XVIIB Tahun 2018 diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 yang dihadiri oleh para
Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon
Banding.

