: PUT-118989.19/2017/PP/M.IXA Tahun 2019

Jenis Pajak

: Bea Masuk

Tahun Pajak

: 2017

Pokok Sengketa

: Penetapan Nilai Pabean atas jenis barang berupa Harley Davidson Ultra
Limited, YR 2017 VIN#5HD1TEFC8HB952021 Color Spike Olive
(Green), Negara asal Germany, yang diberitahukan oleh Pemohon
Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 178985
tanggal 10 Agustus 2017 dengan Total Nilai Pabean sebesar CIF
USD13,209.00, yang ditetapkan Terbanding dengan dengan Total Nilai
Pabean sebesar CIF USD21,224.65 sehingga Pemohon Banding
diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk,
pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar
Rp426.637.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga
puluh tujuh ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding
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Putusan Nomor

Menurut Terbanding

bahwa spesifikasi (model/tipe) barang impor yang diberitahukan kedapatan tidak sesuai,
sehingga harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat diterima (Metode I
gugur);
bahwa nilai pabean ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) berdasarkan
metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel dengan sumber data penelusuran harga
distributor Harley Davidson Indonesia diperoleh harga pasar barang identik terhadap Harley
Davidson
CVO
Limited
YR
2017,
spiked
olive
(green)w/
carbon
dust
VIN#5HD1TEFC8HB952021 kedapatan harga eceran IDR 1.699.800.000/pce;
bahwa kemudian barang impor berupa Harley Davidson CVO Limited Tahun 2017 ditetapkan
nilai pabean berdasarkan metode pengulangan menggunakan metode deduksi yang
diterapkan secara fleksible, sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 21,224.65;

IA

bahwa Terbanding menyampaikan Surat tanpa nomor tanggal September 2018 tentang
Tanggapan Tertulis atas Bukti Transaksi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
Permasalahan

AR

bahwa pada persidangan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2018 Majelis Hakim
meminta kepada Terbanding untuk menanggapi bukti transaksi atas nilai pabean yang
diserahkan oleh Pemohon Banding;
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bahwa Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Sengketa
1. Pasal 15 Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan) menyatakan bahwa: ayat (1)
“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang
bersangkutan”, ayat (7) “Ketentuan mengenal nilai pabean untuk perhitungan bea masuk
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri”;
2. Pasal 16 ayat (2) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: “Pejabat bea dan cukai dapat
menetapkan tarif dan/atau nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk
sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal pemberitahuan pabean”;
3. Pasal 16 ayat (4) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: “Importir yang salah
memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan
kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling
sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak
1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar”;
4. Pasal 84 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan sebagai berikut: “Pejabat bea dan cukai
berwenang meminta kepada importir atau eksportir untuk menyerahkan buku, catatan,
surat menyurat yang bertalian dengan impor atau ekspor, dan mengambil contoh barang
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untuk pemeriksaan pemberitahuan pabean.”;
Penjelasan Pasal 84 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan bahwa : “Dalam hal permintaan
pejabat bea dan cukai sebagaimana dirnaksud di atas tidak dipenuhi pejabat bea dan cukai
akan melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean berdasarkan data yang ada dan
mungkin akan mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan;
5. Pasal 93 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: “Orang yang berkeberatan
terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk
penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada
Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan
menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”;
6. Pasal 93 ayat (2) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: “Direktur Jenderal memutuskan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
sejak diterimanya pengajuan keberatan”;
7. Pasal 94 ayat (4) UU Kepabeanan menyatakan bahwa: “Apabila da!am jangka waktu 60
(enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak
memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan
dikembalikan.”
8. Pasal 95 UU Kepabeanan menyatakan bahwa: “Orang yang berkeberatan terhadap
penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan
banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”;
9. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan: “Semua pelanggaran yang oleh Undangundang ini diancam dengan sanksi administrasi berupa denda yang dhitung berdasarkan
persentase dari Bea Masuk, jika tariff atau tariff akhir Bea Masuk atas barang yang
berkaitan dengan pelanggaran tersebut not persen, maka atas pelanggaran tersebut, si
pelanggar dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta
rupiah);
10. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 14 tahun 2006 tentang Pengadilan Pajak (UU
Pengadilan Pajak) menyatakan: “Alat bukti dapat berupa:
a. Surat atau tulisan;
b. Keterangan ahli;
c. Keterangan para saksi;
d. Pengakuan para pihak; dan/atau
e. Pengetahuan hakim”;
11. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2008 tanggal 11 April 2008 tentang Pengenaan
Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan (PP 28) :
• Pasal 6 avat (1) huruf e :
Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan
maksimum dad kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan secara berjenjang berdasarkan
perbandingan antara kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar dengan bea
masuk atau bea keluar yang telah dibayar dengan ketentuan apabila kekurangan
pembayaran bea masuk atau bea keluar : di atas 100% (seratus persen) dad bea
masuk atau bea keluar yang telah dibayar, dikenai denda sebesar 1000% (seribu
persen) dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Mai
Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2016 (selanjutnya disebut PMK
nomor 34 Tahun 2016) :
• Pasal 2 ayat (1):
Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dad barang impor
yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu
• Pasal 2 ayat (2):
Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk adalah nilai pabean dalam incoterm Cost,
Insurance dan Freight (CIF)
• Pasal 3 apt (5) :
Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan
berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), nilai
transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nital transaksi barang
serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), metode deduksi sebagaimana dirnaksud
pada ayat (3), dan metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai
pabean ditentukan berdasarkan metode pengulangan (fallback)
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Pasal 5 ayat (1) :
Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang
sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar 1o/eh pembeli kepada penjual atas
barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biayabiaya dan/ atau nilai-nilal yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biayabiaya den/ atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya
dibayar atau yang seharusnya dibayar.
Pasal 5 ayat (2):
Nital transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari suatu transaksi
jual bell dalam kondisi persaingan bebas.
Pasal 5 ayat (6) :
Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat mernperhitungkan unsur diskon sesuai dengan kewajaran dalarn
praktek perdagangan.
Pasal 13 :
Metode deduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah metode
penentuan nilai pabean barang impor berdasarkan harga satuan yang terjadi dari
penjualan oleh importir di pasar dalam Daerah Pabean atas
a. Barang impor yang bersangkutan
b. Barang identik; atau
c. Barang serupa
Dengan kondisi sebagaimana saat diimpor, serta dikurangi biaya-biaya yang terjadi
setelah pengimporan
Pasal 22 ayat (1) :
Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea
dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya
Pasal 28 ayat (5b) huruf a :
Dalam hal hasil penelitian terhadap DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan
yang diserahkan oleh importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan
bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea
dan Cukai : menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang ldentik sampal
dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesual hierarki
penggunaannya;
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Analisis

IA

bahwa uji material atas data-data yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan
sebelumnya sebagai berikut:

AR

a) bahwa pihak-pihak yang terkait dalam Sales of Agreement sebagai berikut:
• Seller
: Beckert Import Export e.K;
• Buyer
: Lingga Sudiawihardja;
• Importer : PT JUT (Pemohon);
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b) bahwa berdasarkan Invoice nomor 061/2017 tertera sebagai berikut:
Bill to
: Lingga Suriawihardja
Ship to
: PT JUT (Pemohon)
bahwa Invoice tersebut ditagihkan kepada Lingga Suriawihardja dan dikirimkan kepada PT
JUT (Pemohon), namun pada kenyataannya bukti pembayaran berupa TT dan rekening
koran pembayaran dilakukan Pemohon Banding dan dana diambil dari rekening Pemohon
Banding;
c) bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pengurusan Barang Impor antara Lingga
Suriawihardja (PIHAK PERTAMA) dengan Pemohon (PIHAK KEDUA) tertera sebagai
berikut:
• Pasal 1
Bahwa telah sepakat PIHAK KEDUA untuk menyewakan dan atau menawarkan jasa
impor clearance kepada PIHAK PERTAMA dalam hal pemasukan barang impor.
• Pasal 2
Pembayaran Pajak Bea Masuk maupun Barang dibebankan kepada Lingga
Suriawihardja selaku pemilik barang. Adapun PT JUT
selaku importir hanya
mengeluarkan pajak terkait jasa.
• Pasal 4
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PIHAK PERTAMA selaku pemilik barang bertanggung jawab dalam hal pembayaran
Bea Masuk barang, Gudang, Trucking dan Notul, dan biaya lainnya di luar biaya jasa
clearance.
bahwa berdasarkan Surat Perjanjian tersebut jelas yang bertanggung jawab atas
Pembayaran Pajak Bea Masuk maupun Barang dibebankan kepada Lingga Suriawihardja
selaku pemilik barang, namun pada kenyataannya berdasarkan bukti pembayaran berupa
TT dan rekening koran pembayaran dilakukan Pemohon dan dana diambil dari rekening
Pemohon, bukan dibayarkan oleh Lingga Suriawihardja selaku pemilik barang;
d) bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara Invoice dan Surat
Perjanjian Pengurusan Barang Impor dengan bukti pembayaran berupa TT dan rekening
koran sehingga cukup untuk menyatakan bahwa nilai transaksi tidak memenuhi
persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sehingga selanjutnya ditetapkan sesuai
hierarkh;i
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bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh
Pemohon Banding saat mengajukan keberatan dan persidangan, maka Keputusan Terbanding
nornor KEP-1449/KPU.03/2017 tanggal 20 Oktober 2017 telah sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku;
bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah dikemukakan dalam
persidangan dan Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka
nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan
metode II s.d VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan
PMK-34/PMK.04/2016;
Kesimpulan

bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Pemohon Banding dalam sengketa a quo, kecuali
atas hal yang secara jelas dan terang Terbanding akui kebenarannya;
bahwa Terbanding telah melaksanakan semua ketentuan terkait penetapan nilai pabean;
bahwa penerbitan KEP-1449/KPU.03/2017 tanggal 20 Oktober 2017 telah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;
Permohonan/Saran

AR
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bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa
Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan nilai atas barang impor dalam PIB in
casu, sehingga permohonan banding a quo harus ditolak seluruhnya, dan selanjutnya
Terbanding mernohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo
kiranya berkenan memberi putusan:
- Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- Menguatkan Keputusan Terbanding nomor: KEP-1449/KPU.03/2017 tanggal 20 Oktober
2017;

ET

bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya sesuai
azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang
Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;
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bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:
T.1. Lembar Penelitian Dan Penetapan Nilai Pabean;
T.2. Laporan Hasil Pemeriksaan;
T.3. Surat tanpa nomor tanggal September 2018 tentang Tanggapan Tertulis atas Bukti
Transaksi;

Menurut Pemohon Banding
bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan Nilai Pabean yang ditetapkan oleh
Terbanding atas importasi dengan Nomor PIB 178985 tanggal 10 Agustus 2017, Berupa Harley

davidson Ultra Limited dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan total tambah bayar
(Notul) untuk barang tersebut sebesar Rp 426.637.000,00;
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bahwa Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB sebesar CIF USD 13.209,00 adalah
merupakan nilai transaksi dan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, hal tersebut
dapat dibuktikan dengan: Purchase Order, Invoice, Sales Contract Rekening Koran, Bukti
Transfer, PIB, yang terlampir sebagai dokumen pendukung;
bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 159/SRT-/JUT/IX/2018 tanggal 08
Oktober 2018 tentang Tanggapan dan Penjelasan atas Bukti Transaksi yang pada intinya
menyatakan sebagai berikut:
bahwa harga sudah kami sepakati dari Purchase Order yang kami sampaikan dan disepakati
dengan harga pada invoice yang ada (bukti terlampir);
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bahwa menurut Pemohon Banding bahwa nilai pabean yang kami beritahukan adalah benarbenar merupakan harga yang sebenarnya dibayar dan harga yang seharusnya dibayar (bukti
terlampir);
bahwa dalam pembayaran TT yang dibayarkan adalah sejumlah USD 13,209,00, sudah sesuai
invoice dan sudah disampaikan pada buku besar (bukti terlampir);
bahwa sengketa kepabeanan Pemohon Banding adalah masalah Nilai Pabean atas harga
dimana PT. JUT sebagai Cosignee, segala dokurnen impor dilakukan oleh PT. Jasa Utarna
Transporindo, dan pembayran TT juga dilakukan oleh PT. Jasa Utarna Transporindo, hal ini
dalam perdagangan International sah dan Pemohon dapat membuktikan pembayaran tersebut
sudah valid dan sesuai dengan prosedur yang ada;
bahwa Pemohan Banding tetap mempertahankan Nilai Pabean sebesar CIF USD 13.209,00
karena bukti nilai transaksi yang dilampirkan sudah lengkap dan benar karena data-data
pendukung yang ada sudah lengkap, jelas dan benar, seperti Purchase Order, invoice,packing
list, bukti TT, rekening koran, dan data pendukung lainnya seperi ledger, Buku Bank, Buku
Pembelian yang telah sesuai (terlampir);
bahwa atas dasar tersebut semua diatas Kepada Majelis hakim yang terhormat, untuk dapat
membatalkan KEP-1449/KPU.03/2017, tanggal 29 Oktober 2017, karena Pemohon Banding
berkesimpulan bahwa dasar penetapan yang dilakukan kurang tepat;

IA

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor 167/SRT-/JUT/IX/2018 tanggal 20
Oktober 2018 tentang Penjelasan Tambahan atas Bukti Transaksi yang pada intinya
menyatakan sebagai berikut:
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bahwa Menurut Pemohon Banding bahwa nilai pabean yang kami beritahukan adalah benarbenar merupakan harga yang sebenamya dibayar dan harga yang seharusnya dibayar.(bukti
terlampir).
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bahwa Dalam pembayaran TT yang dibayarkan adalah sejumlah USD 13,209,00, sudah sesuai
invoice dan sudah disampaikan pada buku besar (bukti terlampir);

KR

bahwa Sengketa kepabeanan ini adalah masalah Nilai Pabean atas harga dimana PT. JUT
sebagai Cosignee, segala dokumen impor dilakukan oleh PT. JUT , dan. pembayran TT juga
dilakukan oleh PT. JUT , hal ini dalam perdagangan International sah dan Pemohon dapat
membuktikan pembayaran tersebut sudah valid dan sesuai dengan prosedur yang ada.

SE

bahwa Dalam hal ini kami sampaikan bahwa barang kami adalah. Harley Davidson Ultra
Limited year 2017 color spike olive (green) VIN# 5HD1TEFC8HB952021 asal dari negara
Germany dengan Suplier Beckert Import Export E.K, dalam hal ini adalah sesuai dengan
barang yang kami import, hal ini kami buktikan dengan:
bahwa Kami memberikan gambar yang diambil dan website HD Forum dari Amerika, dalam
laman internet 171.1ps://www.hciforunis.com/how-tos/slideshows/11-pics-of-the-ultra-linitted,19,1923#7-2017-harley-davidson-ultra-limited-the-only-iwhi-cooled-oeni-touring-inodel, dimana
HD Ultra Limited tahun 2017 dijual atau dipasarkan dengan warna yang sama dengan barang

yang kami impor. (bukti terlampir).

PA
JA
K

bahwa Dimana kami juga sudah browing laman internet yang disampaikan terbanding, tidak
ada hal yang signifikan menjelaskan bahwa no VIN tersebut model CVO Limited (FLHTKSE).
bahwa Kemudian kami juga sampaikan surat konfirmasi (confirmation) pada tanggal 20
November 2017dari pihak Beckert Import Export E.K mereka menjual Harley Davidson Ultra
Limited year 2017 color spike olive (green) V1N# 511131TEFC8BB952021 ini. (bukti terlampir).
bahwa Dan selanjutnya kami sampaikan Form A , Surat Keterangan Tentang Pemasukan
Kendaraan Bermotor, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tipe C
Soekamo Hata, untuk pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan, hal ini membuktikan bahwa
pihak terbanding juga menyetujui surat ini dan motor yang kami impor sudah sesuai dengan
model dan tipenya. (Bukti terlampir)
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bahwa Pemohan Banding tetap mempertahankan Nilai Pabean sebesar CIF USD 13.209,00
karena bukti nilai transaksi yang kami lampirkan sudah lengkap dan benar. karena data-data
pendukung yang ada sudah lengkap, jelas clan benar, seperti Purchase Order, invoice,packing
list, bukti TT, rekening koran, dan data pendukung lainnya seperi ledger, Buku Bank, Buku
Pembelian yang telah sesuai. (terlampir).
bahwa Atas Dasar tersebut semua diatas Kepada Majelis hakim yang terhormat, untuk dapat
membatalkan KEP-1449/KPU.03/2017, tanggal 29 Oktober 2017, karena kami berkesimpulan
bahwa dasar penetapan yang dilakukan kurang tepat.
bahwa demikian penjelasan tambahan kami untuk mendapat pertimbangan Majelis yang
terhormat, Kepada Majelis Hakim yang terhormat, kami mohon perhatian dan
peitimbangaimya, Kami haturkan terima kasih.

SE

KR

ET

AR

IA

bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
P.1 Keputusan Terbanding nomor KEP-1449/KPU.03/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
P.2 SPTNP Nomor SPTNP-005656/KPU.03/NP/2017 tanggal 15 Agustus 2017;
P.3 Surat Keberatan nomor JT008/08/2017/SKBC tanggal 23 Agustus 2017;
P.4 Billing DJBC Nomor 620171100019617 tanggal 02 Nopember 2017 sebesar
Rp426.637.000,00;
P.5 PIB nomor 178985 tanggal 10 Agustus 2017;
P.6 Purchase Order tanggal 07 Juli 2017;
P.7 Sales Agreement tanggal 06 Juli 2017;
P.8 Invoice nomor 061/2017 tanggal 20 Juli 2017;
P.9 Schedule of Marine Cargo Policy;
P.10 Packing List nomor 061/2017 tanggal 20 Juli 2017;
P.11 Air Waybill nomor 217-16649625 tanggal 26 Juli 2017;
P.12 Kwitansi Premi dari PT AUBM 1967;
P.13 Aplikasi Tranfer Bank Mandiri tanggal 18 Agustus 2017;
P.14 Rekening Koran Bank Mandiri periode Agustus 2017;
P.15 Faktur Pajak dan SPT Masa PPN;
P.16 Pembukuan;
P.17 Laporan Hasil Pemeriksaan;
P.18 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor;
P.19 SPPB dan SPJM;
P.20 Pakta Integritas;
P.21 Akta Notaris Nomor 19 tanggal 14 September 2015 (bermeterai);
P.22 Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-2461552.AH.01.01.TAHUN
2015 tanggal 19 Oktober2015 (bermeterai);
P.23 Billing DJBC Nomor 620171100019617 tanggal 02 Nopember 2017 sebesar
Rp426.637.000,00 (bermeterai);
P.24 Surat Pernyataan mengenai jabatan penandatangan Surat Banding;
P.25 Bukti Penerimaan Negara tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp426.637.000,00 (bermeterai);
P.26 Penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan Nomor 138/SRT-JUT/VIII/2018 tanggal 22
Agustus 2018;
P.27 Order Form (bermeterai);

Inward Manifest;
Permohonan Peminjaman Dana;
Tanda Terima Unit Kendaraan;
Buku Bank;
Buku Pembelian (bermeterai);
Buku Penjualan (bermeterai);
Buku Hutang;
Buku Stock (bermeterai);
SPT Masa PPN;
Faktur Pajak (bermeterai);
Surat Nomor 159/SRT-/JUT/IX/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Tanggapan dan
Penjelasan atas Bukti Transaksi;
P.39 Surat Nomor 167/SRT-/JUT/IX/2018 tanggal 20 Oktober 2018 tentang Penjelasan
Tambahan atas Bukti Transaksi;
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P.28
P.29
P.30
P.31
P.32
P.33
P.34
P.35
P.36
P.37
P.38

Menurut Majelis

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 178985 tanggal 10
Agustus 2017, jenis barang berupa Harley Davidson Ultra Limited, YR 2017
VIN#5HD1TEFC8HB952021 Color Spike Olive (Green), Negara asal Germany, dengan nilai
pabean sebesar CIF USD13,209.00;

IA

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-1449/KPU.03/2017 tanggal 20
Oktober 2017, nilai pabean untuk jenis barang berupa Harley Davidson Ultra Limited, YR 2017
VIN#5HD1TEFC8HB952021 Color Spike Olive (Green), yang diberitahukan dalam PIB Nomor:
178985 tanggal 10 Agustus 2017, nilai pabean sebesar total CIF USD13,209.00 menjadi sebesar
total CIF USD21,224.65 dengan alasan bahwa spesifikasi (model/tipe) barang impor yang
diberitahukan kedapatan tidak sesuai, diberitahukan Harley Davidson model Ultra Limited
(FLHTK), YR 2017, warna Spike Olive (Green) w/ carbon dust, VIN#5HD1TEFC8HB952021
kedapatan Harley Davidson model CVO Limited (FLHTKSE), YR 2017, warna Spike Olive
(Green) w/ carbon dust, VIN#5HD1TEFC8HB952021 sehingga harga yang sebenarnya atau
seharusnya dibayar tidak dapat diterima (Metode I gugur), nilai pabean ditetapkan berdasarkan
Metode Pengulangan (Fallback) berdasarkan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel
dengan sumber data penelusuran harga distributor Harley Davidson Indonesia diperoleh harga
pasar barang identik terhadap Harley Davidson CVO Limited YR 2017, spiked olive (green)w/
carbon dust VIN#5HD1TEFC8HB952021 kedapatan harga eceran IDR 1.699.800.000/pce,
kemudian barang impor berupa Harley Davidson CVO Limited Tahun 2017 ditetapkan nilai
pabean berdasarkan metode pengulangan menggunakan metode deduksi yang diterapkan
secara fleksible, sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF USD21,224.65;

ET

AR

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: JT011/12/2017/SKBC tanggal 12
Desember 2017 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan
Nomor: KEP-1449/KPU.03/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dengan alasan bahwa Nilai Pabean
yang diberitahukan dalam PIB sebesar CIF USD13.209,00 adalah merupakan nilai transaksi
dan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan:
Purchase Order, Invoice, Sales Contract Rekening Koran, Bukti Transfer, PIB, yang terlampir
sebagai dokumen pendukung;

KR

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti/dokumen pendukung Terbanding dan
Pemohon Banding, dapat dikemukakan sebagai berikut:

SE

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan nilai pabean jenis
barang berupa Harley Davidson Ultra Limited, YR 2017 VIN#5HD1TEFC8HB952021 Color
Spike Olive (Green), Negara asal Germany, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 178985
tanggal 10 Agustus 2017 dengan nilai pabean sebesar total CIF USD13,209.00 menjadi sebesar
total CIF USD21,224.65 dengan alasan bahwa spesifikasi (model/tipe) barang impor yang
diberitahukan kedapatan tidak sesuai, diberitahukan Harley Davidson model Ultra Limited
(FLHTK), YR 2017, warna Spike Olive (Green) w/ carbon dust, VIN#5HD1TEFC8HB952021
kedapatan Harley Davidson model CVO Limited (FLHTKSE), YR 2017, warna Spike Olive
(Green) w/ carbon dust, VIN#5HD1TEFC8HB952021 sehingga harga yang sebenarnya atau
seharusnya dibayar tidak dapat diterima (Metode I gugur), nilai pabean ditetapkan berdasarkan
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Metode Pengulangan (Fallback) berdasarkan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel
dengan sumber data penelusuran harga distributor Harley Davidson Indonesia diperoleh harga
pasar barang identik terhadap Harley Davidson CVO Limited YR 2017, spiked olive (green)w/
carbon dust VIN#5HD1TEFC8HB952021 kedapatan harga eceran IDR 1.699.800.000/pce,
kemudian barang impor berupa Harley Davidson CVO Limited Tahun 2017 ditetapkan nilai
pabean berdasarkan metode pengulangan menggunakan metode deduksi yang diterapkan
secara fleksible, sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF USD21,224.65;
bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa
“Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang
bersangkutan”;
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bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01
September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tanggal 03 Maret 2016
(Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk)
menyatakan:
(1)

Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang
bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;

(2)

Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International
Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF);

AR

IA

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan
Bea Masuk tersebut menyatakan “Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor
selain pembatasan-pembatasan yang:
1.
diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku
di dalam Daerah Pabean;
2.
membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang
bersangkutan;
3.
tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;
b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau
nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat
ditentukan nilai pabeannya;
c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus
diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan
pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang;

ET

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 178985 tanggal 10 Agustus 2017
dengan menggunakan Metode Pengulangan (Fallback) berdasarkan Metode Deduksi yang
diterapkan secara fleksibel;

SE

KR

bahwa berdasarka pada:
· Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang Impor atas PIB Nomor: 178985 tanggal 10
Agustus 2017:
Diberitahukan
Kedapatan
Harley Davidson model Ultra Limited Harley Davidson model CVO Limited
(FLHTK), YR 2017, warna Spike (FLHTKSE), YR 2017, warna Spike Olive
Olive (Green) w/ carbon dust, (Green)
w/
carbon
dust,
VIN#5HD1TEFC8HB952021
VIN#5HD1TEFC8HB952021
· Penelitian pada laman internet: http://www.kanesharleydavidson.com;
Diperoleh hasil antara lain:
· Warna spiked olive (green) w/ carbon dust hanya ada pada Harley Davidson model
CVO Limited (FLHTKSE) YR 2017;

·

Pada foto hasil pemeriksaan: pada mesin tertulis 114;
Pada brosur 2017 Harley Davidson CVO Limited Buyer’s Guide / Specs & Price by Don
Williams January 24, 2017; 2017 Harley Davidson CVO Limited tertulis: Davidson CVO
Limited features the impressive all-new Twin-Cooled Milwaukee-Eight 114;
Menurut brosur: H-D Service Information Portal, 2017 CVO Limited (FLHTKSE)
5HD1TEFC8HB952021, bahwa VIN yang diberitahukan adalah milik model name: 2017
CVO Limited (FLHTKSE), model year 2017;
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·

bahwa berdasarkan uraian di atas, Tipe / Model Harley Davidson sesuai pendapat Terbanding;
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bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk:
(1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan
bahwa :
d. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jenis, spesifikasi, atau jumlah barang yang
diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,
Pejabat Bea dan Cukai menentukan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang
Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki
penggunaannya;
bahwa Terbanding telah benar melakukan penetapan dengan menggunakan Metode
Pengulangan (Fallback) berdasarkan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel sesuai
Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
34/PMK.04/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;
bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa Pemohon Banding
tidak dapat membuktikan bahwa nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 178985
tanggal 10 Agustus 2017 sebesar CIF USD13,209.00 adalah merupakan harga yang
sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding;

Menimbang

ET
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bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga barang
impor diberitahukan Harley Davidson model Ultra Limited (FLHTK), YR 2017, warna Spike Olive
(Green) w/ carbon dust, VIN#5HD1TEFC8HB952021 kedapatan Harley Davidson model CVO
Limited (FLHTKSE), YR 2017, warna Spike Olive (Green) w/ carbon dust,
VIN#5HD1TEFC8HB952021, Negara asal Germany, yang tercantum dalam Invoice nomor
061/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor:
178985 tanggal 10 Agustus 2017 sebesar total CIF USD13,209.00 adalah bukan merupakan
harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya,
Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai
pabean atas PIB Nomor: 178985 tanggal 10 Agustus 2017, jenis barang diberitahukan Harley
Davidson model Ultra Limited (FLHTK), YR 2017, warna Spike Olive (Green) w/ carbon dust,
VIN#5HD1TEFC8HB952021 kedapatan Harley Davidson model CVO Limited (FLHTKSE), YR
2017, warna Spike Olive (Green) w/ carbon dust, VIN#5HD1TEFC8HB952021, Negara asal
Germany, menjadi sebesar total CIF USD21,224.65;

KR

Mengingat

SE

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 perkara ini;

Memutuskan

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor KEP-1449/KPU.03/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Penetapan atas
Keberatan PT JUT Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor SPTNP-005656/KPU.03/NP/2017
tanggal 15 Agustus 2017, atas nama PT JUT , dan menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor:
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178985 tanggal 10 Agustus 2017, jenis barang diberitahukan Harley Davidson model Ultra
Limited (FLHTK), YR 2017, warna Spike Olive (Green) w/ carbon dust,
VIN#5HD1TEFC8HB952021 kedapatan Harley Davidson model CVO Limited (FLHTKSE), YR
2017, warna Spike Olive (Green) w/ carbon dust, VIN#5HD1TEFC8HB952021, Negara asal
Germany, menjadi sebesar total CIF USD21,224.65, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka
impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp426.637.000,00
(empat ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 berdasarkan
musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti sebagai berikut:
sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,
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Drs. Surendro Suprijadi, MM
Drs. Sunarto, MM, MH
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
Zulfenny E. N. Nerwan

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak
dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding:

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,
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Budi Setyawan M. N. Y., Ak., M.A.
NIP 196906051990031002

