
Putusan Nomor : PUT-001650.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2019

Jenis Pajak : Tarif

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa
dalam sengketa banding ini adalah penetapan pembebanan bea
masuk preferensi tarif ACFTA karena direct consignment atas
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 446533 tanggal 03
Oktober 2017, yaitu berupa ELEVATOR S3300 COMPLETE LIFTS
(PO.4546037231, 4546037501, 4546037503, 4546037572,
4546037575), Negara asal: China, yang diberitahukan oleh Pemohon
Banding pada pos tarif 8428.10.31, dengan pembebanan BM 0%
(ACFTA), kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan pembebanan
BM 10% (MFN) yang mengakibatkan kekurangan pembayaran
berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar
Rp148.455.000,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa keputusan Terbanding nomor KEP-550/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018
menyebutkan alasan penetapan yaitu adanya proses transit di pelabuhan Hongkong, dan pada
saat pengajuan PIB, Pemohon Banding tidak melampirkan "Through B/L dan dokumen
pengangkutan lainnya", sehingga preferensi tarif ACFTA dibatalkan dan diberlakukan tarif yang
berlaku umum, dengan demikian tagihan bea masuk dan PDRI sebesar Rp 148.455.000,00;

bahwa dalam persidangan, Terbanding pada pokoknya mengemukakan, oleh karena dalam
direct consignment Pemohon Banding tidak melampirkan "Through B/L dan dokumen
pengangkutan lainnya" maka atas PIB Nomor 446533 tanggal 03 Oktober 2017 tidak dapat
diberikan preferensi tarif BM dalam rangka Skema ACFTA, dan diberlakukan tarif yang berlaku
umum;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa dalam surat banding disebutkan alasan pengajuan banding yaitu barang impor memang
benar transit di Hongkong namun tidak ada proses bongkar muat barang sehingga Pemohon
berhak menggunakan preferensi tarif ACFTA, sehingga Pemohon mohon keputusan
Terbanding dibatalkan dan tagihan nihil;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan Surat nomor SBt.JF.1821/FE
tanggal 13 Februari 2019 hal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan atas
Surat Uraian Banding Nomor SR-1054/KPU.01/2018 tanggal 11-04-2018 (selanjutnya disebut
SUB), sebagai berikut:

1. Pada SUB Butir D. ANALISIS Angka 2. Terbanding antara lain mendalilkan bahwa:
Atas importasi tersebut tidak dilakukan pemeriksaan fisik ... dst.;

2. Pada SUB Butir D. ANALISIS Angka 3. Terbanding antara lain mendalilkan bahwa:
… … … sarana pengangkut singgah di Hongkong sebelum menuju Tanjung Priok,

Indonesia.

Tanggapan Pemohon Banding:

1. PIB dengan Nomor Pengajuan: 000000-000720-20170922-027582 telah disahkan oleh
Terbanding dengan memberikan Nomor Pendaftaran: 446533 tanggal 03-10-2017; tidak
dilakukan Pemeriksaan Fisik (Jalur Hijau). Konsekuensinya adalah: Terbanding
berkesimpulan dan menganggap bahwa data yang ada pada PIB a quo adalah benar.

2. ACFTA adalah kesepakatan antara Kepala Pemerintahan Negara-negara ASEAN
(termasuk Indonesia) dengan Kepala Pemerintahan Negara China, yang isinya bahwa
apabila terjadi pengimporan antara ASEAN dan China, dan barang yang diimpor adalah
Origin negara eksportir tersebut maka di negara importir diberikan Tarif Bea Masuk yang
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Iebih rendah dari pada Tarif Bea Masuk yang berlaku umum (MFN).

3. Pasal 5 PMK R.I. Nomor 205/PMK.04/2015 mengatur bahwa:
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 menerbikan 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 logistik.

Barang yang diimpor dengan PIB Nomor 446533 tanggal 03-10-2017 tidak dilakukan
Pemeriksaan Fisik oleh Terbanding, Terbanding sudah menerbitkan SPPB, barang impor
sudah sampai di gudang Pemohon Banding.

Barang impor a quo memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 5 huruf b. PMK R.I. Nomor
205/PMK.04/2015; termasuk kriteria pengiriman langsung, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b.  sehingga memenuhi syarat untuk dapat menggunakan Tarif
Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Demikian Surat Bantahan atas SUB Nomor: SR-1054/KPU.01/2018 tanggal 11-04-2018,
dengan permohonan kepada Yang Mulia Maids VIIB Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa
dan mengadili Sengketa Pajak Nomor: 001650.45/2018/PP agar KEP-550/KPU.01/2018
tanggal 17-01-2018 dibatalkan; dan permohonan Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya.

Menurut Majelis :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding sesuai keputusan
keberatan nomor: KEP-550/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 dimana atas importasi
Pemohon Banding berupa ELEVATOR S3300 COMPLETE LIFTS (PO.4546037231,
4546037501, 4546037503, 4546037572, 4546037575) dari China dengan PIB No. 446533
tanggal 03 Oktober 2017, pos tarif 8428.10.31, ditetapkan pembebanan bea masuk 10% (MFN)
dikarenakan Pemohon Banding tidak melampirkan "Through B/L dan dokumen pengangkutan
lainnya" , dan diberlakukan tarif yang berlaku umum (MFN);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding dalam keputusan
keberatan nomor: KEP-550/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan pada pokoknya
mengemukakan alasan bahwa Form E yang Pemohon Banding beritahukan di dalam PIB No.
446533 tanggal 03 Oktober 2017 adalah sudah benar merupakan tarif preferensi dalam rangka
ACFTA sesuai dengan syarat Pasal 2 PMK RI nomor 26/PMK.010/2017;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27
Februari 2017 antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1
(1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN dan

negara Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.;

Pasal 2
(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area yang le bih rendah dari

tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor
yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh
pejabat berwenang di negaranegara bersangkutan dan telah memenuhi ketentuan asal
barang sesuai perjanjian ASEANChina Free Trade Area;

b. importir, pengusaha tempat penimbunan berikat, dan pengusaha pusat logistik berikat,
wajib mencantumkan nomor referensi dan tanggal Surat Keterangan Asal (Form E)
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas 54 pada pemberitahuan pabean
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impor;
c. lembar asli Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade

Area sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh:
i. importir, pada saat pengajuan dokumen pemberitahuan pabean impor sebagaimana

dimaksud pada huruf b di kantor pabean pelabuhan pemasukan;
ii.pengusaha tempat penimbunan berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Impor Barang
untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat, kepada pejabat bea dan cukai di
kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen; dan

iii. pengusaha pusat logistik berikat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang
Impor untuk ditimbun di pusat logistik berikat, kepada pejabat bea dan cukai di
kantor pabean yang melakukan penelitian dokumen.

d. dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk
dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
tarif bea masuk yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;

bahwa Terbanding tidak melakukan konfirmasi kepada issuing authority (retroactive check) atas
keraguan Form E nomor E173106108720494 tanggal 11 September 2017, sehingga tidak
memenuhi ketentuan Rule 18 Revised OCP ACFTA;

bahwa berdasarkan Rules of Origin for The Asean–China Free Trade Area khususnya Rule 8:
Direct Consignment, dijelaskan sebagai berikut:

The following shall be considered as consigned directly from the exporting Party to the
importing Party:
(a) If the products are transported passing through the territory of any other ACFTA member

states;
(b) If the products are transported without passing through the territory of any non-ACFTA

member states;
(c) The products whose transport involves transit through one or more intermediate non-

ACFTA member states with or without transshipment or temporary storage in such
countries, provided that:
(i) the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related

exclusively to transport requirements;
(ii) the products have not entered into trade or consumption there; And
(iii) the products have not undergone any operation there other than unloading and

reloading or any operation required to keep them in good condition.

bahwa berdasarkan Rule 18 "Attachment A: Revised Operational Certification Procedures
(OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area", dijelaskan sebagai
berikut:

Rule 18
(a) The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random

and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the
accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain
parts thereof.
(i) The request shall be made in writing, accompanied with a copy of the Certificate of Origin

(Form E) and shall specify the reasons and any additional information suggesting that
the particulars given on the said Certificate of Origin (Form E) may be inaccurate, unless
the retroactive check is requested on a random basis.

(ii) The Customs Authority of the importing Party may suspend the granting of preferential
treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products
to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including
imposition of customs duties at the higher applied rate or equivalent amount of deposit,
provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there
is no suspicion of fraud.

(iii) The Customs Authority or the Issuing Authorities of the exporting Party receiving a
request for retroactive check shall respond to the request promptly and reply not later
than ninety (90) days after the receipt of the request.

(b) If the Customs Authority of the importing Party is not satisfied with the outcome of the
retroactive check, it may, under exceptional cases, request for verification visits to the
exporting Party.
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(i) Prior to the conduct of a verification visit pursuant to the provisions herein, the Customs
Authority of the importing Party shall notify the competent authority of the exporting Party
with an aim to mutually agree on the conditions and means of the verification visit.

(ii) The verification visit shall be conducted not later than sixty (60) days after receipt of the
notification pursuant to sub-paragraph (b)(i).

(c) The verification process, including the retroactive check and verification visit, shall be carried
out and its results communicated to the Customs Authority and/or the Issuing Authorities of
the exporting Party within a maximum of one hundred and eighty (180) days. While awaiting
the results of the verification visit, sub-paragraph (a)(ii) on the suspension of preferential
treatment shall be applied.

(d) The preferential treatment may be denied when the exporting Party fails to respond to the
request to the satisfaction of the Customs Authority of the importing Party in the course of a
retroactive check or verification process, as the case may be, within the time frame for
verification under paragraphs (a), (b) and (c).

(e) Each Party shall maintain the confidentiality of the information and documents provided by
the other Party in the course of verification process. Such information and documents shall
not be used for other purposes, including being used as evidence in administrative and
judicial proceedings, without the explicit written permission of the Party providing such
information.

bahwa Pemohon Banding menyampaikan keterangan walaupun transit di Hongkong, tidak
mengalami proses bongkar muat antar container (pergantian container), hal ini dibuktikan
dengan tidak berubahnya nomor peti kemas (container) dan nomor segel peti kemas (seal),
menurut Majelis, dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di
negara bukan anggota dalam hal ini Hongkong, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan
dengan dokumen nomor segel kontainer sesuai dengan nomor segel container dalam Bill of
Lading hal tersebut sesuai dengan Lampiran II Bagian B angka 5 (iii) Peraturan Menteri
Keuangan nomor: 205/PMK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Pengenaan
Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional;

bahwa Lampiran II Bagian B angka 5 (iii) Peraturan Menteri Keuangan nomor:
205/PMK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk
Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional menyatakan, menyatakan sebagai
berikut:

B. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG
Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau transhipment di negara bukan anggota,
kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
1-4 .. dst.
5. Dokumen pendukung dalam hal transhipment melalui Hong Kong atau Macau, direct
consigment dapat dibuktikan dengan dokumen antara lain :
(i) dan (ii) ...dst.
(iii) Nomor segel kontainer sesuai dengan nomor segel container dalam Bill of Lading;

bahwa menurut Majelis karena barang impor telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif AC-
FTA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form E yang menjelaskan identitas barangnya, telah
dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang China, dan telah dikeluarkan dari
Negara China dan dokumen pengangkut berupa Bill of Lading juga diterbitkan dari Negara
China yang memuat barang impor berasal dari negara China, dan terdapat keterangan bahwa
nomor segel kontainer sesuai dengan nomor segel container dalam Bill of Lading, oleh
karenanya Majelis berpendapat bahwa Form E tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk
mendapat preferensi tarif bea masuk AC-FTA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27
Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade
Area (AC-FTA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form E) yang
ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan disampaikan kepada Terbanding bersamaan
dengan disampaikannya PIB diberikan tarif Bea Masuk AC-FTA;

Menimbang :
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan membatalkan
Keputusan Terbanding nomor: KEP-550/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 dan
mengabulkan seluruhnya banding Pemohon banding dan menetapkan PIB nomor: 446533
tanggal 03 Oktober 2017, jenis barang berupa ELEVATOR S3300 COMPLETE LIFTS
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(PO.4546037231, 4546037501, 4546037503, 4546037572, 4546037575), negara asal: China,
pos tarif 8428.10.31, mendapat preferensi tarif sebesar 0% (ACFTA) sehingga tagihannya
adalah Nihil.

bahwa terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut diatas, satu orang Hakim Anggota Majelis
VIIB nama : Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T. menyatakan pendapat yang berbeda
atas pemeriksaan materi sengketa banding sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pemenuhan ketentuan untuk dapat menggunakan
tarif bea masuk preferensi dalam skema ACFTA atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon
Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang nomor: 446533 tanggal 03 Oktober 2017;

bahwa menurut Pemohon Banding barang impor yang diberitahukan dalam PIB a quo berhak
mendapat tarif preferensi ACFTA karena telah sesuai dengan Form E No. E173106108720494
tanggal 11 September 2017 yang telah disampaikan pada saat penyampaian PIB a quo;

bahwa menurut Terbanding, tarif preferensi tidak dapat digunakan karena barang yang diimpor
tidak memenuhi ketentuan Direct Consignment (DC) sebagaimana diatur dalam Rule 8 OCP
dari RoO;

bahwa Rule 8 huruf (c) mengatur tentang barang impor yang pengangkutannya ke negara
pengimpor mengalami transit atau transhipment ke negara bukan anggota ACFTA dianggap
diangkut langsung apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:
1. transit dilakukan karena pertimbangan geografis;
2. barang yang diangkut tidak masuk dan diperdagangkan di negara transit; dan
3. tidak dilakukan proses apapun selain proses bongkar muat atau proses lain agar kualitas

barang tetap terjaga;

bahwa implementasi Rule 8(c) tersebut diatur secara khusus dalam Rule 21 revised OCP yang
menyatakan sebagai berikut:

Rule 21
For the pupose of implementing Rule 8(c) of the Rules of Origin for the ACFTA, where
transportation is effected through the territory of one or more non-ACFTA Parties, the following
shall be submitted to the Customs Authority of the importing Prty:
(a) A through Bill of Lading issued in the exporting Party;
(b) A Certificate of Origin (Form E) issued by the relevant Issuing Authorities of the exporting

Party;
(c) A copy of the original commercial invoice in respect of the product; and
(d) Supporting documents in evidence that the requirements of Rule 8(c) subparagraphs (i),(ii)

and (iii) of the Rules of Origin for the ACFTA are being complied with.;

bahwa berdasarkan Rule 21 revised OCP, apabila pengiriman barang ke negara pengimpor
mengalami transit atau transhipment di negara bukan anggota ACFTA, maka harus diserahkan
kepada otoritas kepabeanan negara pengimpor, dokumen-dokumen: through BL, Form E,
fotokopi invoice dan dokumen pendukung sebagai bukti bahwa barang memenuhi persyaratan
Rule 8(c) subparagrap (i), (ii) dan (iii);

bahwa Pasal 10 PMK Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk
Dalam Rangka Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional mengatur sebagai berikut:

Pasal 10
(1) Untuk memenuhi ketentuan mengenai kriteria pengiriman langsung melalui negara lain

(transit atau transhipment) sebagaimna 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
lainnya yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/ atau keamanan barang.

bahwa berdasarkan inward manifest kapal yang mengangkut barang yang diimpor Pemohon
banding dari China menyatakan pelabuhan muat akhir adalah Qingdao (China) kemudian
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menuju pelabuhan Tanjung Priok Indonesia (mengalami transit di Hongkong);

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan salah satu dokumen yang disyaratkan
Rule 21 revised OCP for RoO sebagai implementasi dari ketentuan mengenai Direct
Consignment (Rule 8 huruf c RoO) dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau
Kesepakatan Internasional yaitu dokumen Through Bill of Lading juga tidak menyampaikan
dokumen Non-Manipulation Certificate;

bahwa perjanjian ACFTA telah ditandatangani oleh seluruh Negara ASEAN dan China
sehingga aturan-aturan yang telah disepakati dalam perjanjian ACFTA sudah seharusnya
ditaati karena mengikat bagi seluruh pihak dalam perjanjian tersebut (pacta sun servanda);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Dissenting berpendapat tarif
preferensi tidak dapat digunakan untuk importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding
dengan PIB nomor: 446533 tanggal 03 Oktober 2017 sehingga banding ditolak;

Mengingat :

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;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai nomor: KEP-550/KPU.01/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan atas
Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean nomor SPTNP-
022572/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 04 Oktober 2017 atas nama: Pemohon
Banding, dan menetapkan pembebanan bea masuk atas barang impor ELEVATOR S3300
COMPLETE LIFTS (PO.4546037231, 4546037501, 4546037503, 4546037572, 4546037575),
negara asal: China yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor
446533 tanggal 03 Oktober 2017, pos tarif 8428.10.31, sebesar 0% (ACFTA) sehingga tagihan
bea masuk, dan pajak dalam rangka impor nihil;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak Hakim Majelis VIIB Pengadilan Pajak
setelah persidangan pemeriksaan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019,
dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Tri Andrini Kusumandari, S.E., Ak., M.B.T. sebagai Hakim Anggota,
Wahyu Tri Mulyo, S.E. sebagai Hakim Anggota,
Agus Cahyono, S.E., Ak. M.Si. sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal
21 Maret 2019 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri
oleh Pemohon Banding maupun Terbanding.
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