
Putusan Nomor : PUT-002925.45/2018/PP/M.IXA Tahun 2019

Jenis Pajak : Tarif Pajak

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa
dalam sengketa banding ini adalah Penetapan Klasifikasi Pos Tarif
Bea Masuk atas Pos 1 PIB, jenis barang Hand Pallet Truck
CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black Pump/Double PU
Wheels, Negara Asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon
Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 565033
tanggal 06 Desember 2017 dengan pembebanan klasifikasi pos tarif
8427.90.00 Bea Masuk 0%, yang ditetapkan Terbanding menjadi
klasifikasi pos tarif 8716.80.10 Bea Masuk 20% sehingga Pemohon
Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa
Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sebesar
Rp49.219.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan
belas ribu rupiah), yang tidak dapat disetujui Pemohon Banding;

Menurut Terbanding :

bahwa Penelitian Identifikasi dan Klasifikasi Barang

bahwa Identifikasi Barang

a. bahwa Uraian barang pada FIB, invoice dan packing list adalah Hand Pallet Truck
CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels;

b. bahwa Berdasarkan foto hasil pemeriksaan barang, kedapatan barang impor sebagai
berikut:
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c. bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diperoleh informasi bahwa barang impor
tersebut memiliki karakteristik:
• Peralatan terdiri dari tiga roda tumpuan
• Digerakkan secara manual menggunakan tangan atau kaki
• Khususnya digunakan untuk memindahkan barang di atas pallet
• Biasa digunakan di pabrik atau gudang
• Bagian untuk bertumpunya muatan barang berupa garpu (fork)
• Gerak dikendalikan melalui lengan steering
• Dioperasikan dengan metode ungkit (lever)
• Fungsi utama untuk memindahkan/mengangkut barang secara horizontal

d. bahwa Berdasarkan uraian di atas, barang impor diidentifikasikan sebagai alat yang
terdiri dart tiga roda tumpuan, digerakkan secara manual menggunakan tangan atau
kaki, berfungsi untuk memindahkan atau mengangkat barang yang bertumpunya pada
konstruksi seperti garpu (fork) dan biasa digunakan di pabrik atau gudang;

bahwa Penelitian Klasifikasi

a. bahwa Berdasarkan catatan 1 Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized
System (KUMHS) disebutkan bahwa:
1. Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah
referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan
uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang
berkaltan serta berdasarkan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan
tersebut tidak menentukan lain;

b. bahwa Kajian pos pemberitahuan (8427.90.00)

1) Berdasarkan BTKI 2017, Bagian XVI termasuk “Mesin dan peralatan mekanis;
perlengkapan elektrik; bagian daripadanya; perekam dan pereproduksi suara,
perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi, dan bagian serta aksesori
dari barang tersebut”;

2) Bahwa Bab 84 termasuk “Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis;
bagian daripadanya”;

3) Bahwa HS 84.27 meliputi “Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan
perlengkapan pengangkat atau penanganan”;

4) Bahwa HS 8427.90 meliputi “Truk lainnya”;

5) Bahwa berdasarkan BTKI 2017 pos 8427.90.00 diuraikan sebagai berikut:

6) Importir mengklasifikasikan jenis barang impor ke dalam pos tarif 8427.90.00.00
yaitu Truk lainnya selain Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor
listrik, Truk berdaya gerak sendiri lainnya yang termasuk dalam bagian Truk forklift;
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truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau
pemindah;

7) Berdasarkan penelitian, barang impor diidentifikasi sebagai alat yang terdiri dari
tiga roda tumpuan, digerakkan secara manual menggunakan tangan atau kaki,
berfungsi untuk memindahkan atau mengangkat barang yang bertumpunya pada
konstruksi seperti garpu (fork) dan biasa digunakan di pabrik atau gudang;

8) Berdasarkan catatan 3 Bagian XVI, dijelaskan sebagai berikut:

“Kecuali apabila konteksnya menentukan lain, mesin gabungan yang terdiri dari
dua atau lebih mesin yang dipasang bersama untuk membentuk satu kesatuan dan
mesin lainnya yang dirancang untuk keperluan melakukan dua fungsi atau lebih
yang saling melengkapi atau fungsi alternatif, harus diklasifikasikan seolah-olah
terdiri hanya dad komponen tersebut atau sebagai mesin tersebut yang melakukan
fungsi utama”;

9) Bahwa barang impor mempunyai fungsi utama sebagai alat angkut untuk
mengangkut dan memindahkan barang dad satu tempat ke tempat lain, sedangkan
bagian seperti garpu (fork) yang dapat diatur ketinggiannya) yang dioperasikan
secara manual (metode ungkit dengan tangan) hanya sebagai fungsi tambahan
untuk mengangkat maupun menurunkan garpu yang berguna untuk memudahkan
ketika barang dipindahkan agar bagian bawah barang (obyek kerja) tidak
bergesekan dengan permukaan lantai;

10) Berdasarkan EN halaman XVI-84-5 disebutkan:
(B) General Arrangement Of The Chapter

(3) Headings 84.25 to 84.78 cover machines and apparatus which, with certain
exceptions, ate classified there by reference to the field of industry in which they
are used, regardless of their particular function in that field.

11) Berdasarkan identifikasi barang, uraian BTKI 2017, Explanatory Notes, maka
barang impor yang diberitahukan pada PIB nomor 565033 tanggal 06 Desember
2017, tidak tepat diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8427.90.00.00, karena barang
tersebut merupakan alat yang berfungsi sebagai pengangkut yang digunakan untuk
mengangkut dan memindahkan barang dad satu tempat ke tempat lain, tidak
digerakkan dengan mesin (nonmechanically propelled truck) namun digerakan
dengan cara mendorong atau menarik gagang kemudi dengan tangan;

c. bahwa Kajian penetapan Pejabat Bea dan Cukai (8716.80.10)

1) Berdasarkan BTKI 2017, Bagian XVII termasuk “Kendaraan, kendaraan udara,
kendaraan air dan perlengkapan pengangkutan yang berkaitan”;

2) Bahwa Bab 87 termasuk “Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api
atau trem, dan bagian serta aksesorinya”;

3) Bahwa HS 87.16 meliputi “Trailer dan semi trailer; kendaraan Iainnya, tidak
digerakkan secara mekanik; bagiannya”;

4) Bahwa HS 8716.80 meliputi “Kendaraan lainnya”;

5) Bahwa berdasarkan BTKI 2017 pos 8716.80.10 diuraikan sebagai berikut:

6) Berdasarkan EN halaman XVII-8716 disebutkan:

7) Berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi barang impor pada PIB nomor 565033
tanggal 06 Desember 2017 lebih tepat jika diklasifikasikan ke dalam pos tarif
8716.80.10.00.

bahwa Penelitian Pembebanan BM dan PDRI
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a. bahwa importasi barang Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB nomor
565033 tanggal 06 Desember 2017 menggunakan tarif preferensi skema ASEAN-
China Free Trade Area dengan Form E nomor E174407H40620108 tanggal 21
November 2017;

b. bahwa dalam penetapan Pejabat Bea dan Cukai terhadap PIB nomor 565033 tanggal
06 Desember 2017 untuk Form E nomor E174407H40620108 tanggal 21 November
2017 tidak dipermasalahkan, sehingga barang impor Pemohon Banding berhak
mendapat tarif preferensi dalam rangka ACFTA;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas barang pada PIB nomor
565033 tanggal 06 Desember 2017 dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 20% ;

bahwa Terbanding menyerahkan Surat Penjelasan Tertulis nomor SR-
111/KPU.01/BD.10.05/2019 tanggal 15 Februari 2019, yang pada intinya menyatakan:

bahwa sehubungan dengan Banding PT PMS atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-
1946/KPU.01/2018 tanggal 06 Maret 2018, bersama ini disampaikan Penjelasan Tambahan atas penetapan
identifikasi dan klasifikasi barang sengketa banding sebagai berikut:

bahwa berdasarkan dokumen pemberitahuan PIB nomor 565033 tanggal 06 Desember 2017 diketahui
bahwa PT PMS melakukan importasi dengan pemasok Niuli Machinery Manufacture Co., Ltd dengan uraian
barang berupa Hand Pallet Truck Cby.Df3.0t 685*1220*85mm Orange Color/Black Pump/Double Pu Wheels;

bahwa pada pokoknya, sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah dalam permasalahan
klasifikasi jenis barang dalam PIB nomor 565033 tanggal 06 Desember 2017;

bahwa Penelitian Identifikasi dan Klasifikasi Barang

bahwa Identifikasi barang
a. bahwa Uraian barang pada PIB, invoice dan packing list adalah Hand Pallet Truck Cby.Df3.0t

685*1220*85mm Orange Color/Black Pump/Double Pu Wheels;
b. bahwa Berdasarkan foto hasil pemeriksaan barang, kedapatan barang impor sebagai berikut:

c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diperoleh informasi bahwa barang impor tersebut memiliki
karakteristik:
· Peralatan terdiri dari tiga roda tumpuan
· Digerakkan secara manual menggunakan tangan atau kaki
· Khususnya digunakan untuk memindahkan barang di atas pallet
· Biasa digunakan di pabrik atau gudang
· Bagian untuk bertumpunya muatan barang berupa garpu (fork)
· Gerak dikendalikan melalui lengan steering
· Dioperasikan dengan metode ungkit (lever)
· Fungsi utama untuk memindahkan/mengangkut barang secara horizontal

d. bahwa berdasarkan uraian di atas, barang impor diidentifikasikan sebagai alat yang terdiri dari tiga roda
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tumpuan, digerakkan secara manual menggunakan tangan atau kaki, berfungsi untuk memindahkan
atau mengangkat barang yang bertumpunya pada konstruksi seperti garpu (fork) dan biasa digunakan di
pabrik atau gudang.

bahwa Penelitian Klasifikasi Barang

a. bahwa berdasarkan catatan 1 KUMHS BTKI 2017, disebutkan bahwa:
Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk mempermudah referensi saja; untuk
keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uralan yang terdapat dalam pos dan berbagai
Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos
atau catatan tersebut tidak menentukan lain.

b. bahwa berdasarkan catatan 3 (a) KUMHS BTKI 2017, disebutkan bahwa:
Apabila dengan menerapkan Ketentuan 2 (b) atau untuk berbagai alasan lain, barang yang dengan
pertimbangan awal dapat diklasifikasikan dalam dua pos atau lebih, maka klasifikasinya harus
diberlakukan sebagai berikut:
a) Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang

memberikan uralan yang lebih um um. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-
masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang
campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang
disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan
dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang
lebih lengkap atau lebih tepat.

c. bahwa Kajian Pos Tarif Pemberitahuan (8427.90.00)
1) bahwa Berdasarkan BTKI 2017, Bagian XVI termasuk "Mesin dan peralatan mekanis; perlengkapan

elektrik; bagian daripadanya; perekam dan pereproduksi suara, perekam dan pereproduksi gambar
dan suara televisi, dan bagian serta aksesori dari barang tersebut";

2) bahwa Bab 84 termasuk "Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis; bagian daripadanya";

3) bahwa HS 84.27 meliputi "Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan
pengangkat atau penanganan";

4) bahwa HS 8427.90 meliputi "Truk lainnya";
5) bahwa berdasarkan BTKI 2017 pos 8427.90.00 diuraikan sebagai berikut:

Pos I Sub
Pos

Uraian Barang

84.27 Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan
pengangkat atau penanganan.

8427.10 - Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik
8427.20.00 - Truk berdaya gerak sendiri lainnya:
8427.90.00 - Truk lainnya

6) bahwa Importir mengklasifikasikan jenis barang impor ke dalam pos tarif 8427.90.00.00 yaitu Truk
Iainnya selain Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik, Truk berdaya gerak
sendiri lainnya yang termasuk dalam bagian Truk forklift; truk kerja Iainnya yang dilengkapi dengan
perlengkapan pengangkat atau pemindah;

7) bahwa Berdasarkan penelitian, barang impor diidentifikasi sebagai alat yang terdiri dari tiga roda
tumpuan, digerakkan secara manual menggunakan tangan atau kaki, berfungsi untuk memindahkan
atau mengangkat barang yang bertumpunya pada konstruksi seperti garpu (fork) dan biasa
digunakan di pabrik atau gudang;

8) bahwa Berdasarkan catatan 3 Bagian XVI, dijelaskan sebagai berikut: "Kecuali apabila konteksnya
menentukan lain, mesin gabungan yang terdiri dari dua atau lebih mesin yang dipasang bersama
untuk membentuk satu kesatuan dan mesin lainnya yang dirancang untuk keperluan melakukan dua
fungsi atau lebih yang sating melengkapi atau fungsi alternatif, harus diklasifikasikan seolah-olah
terdiri hanya dari komponen tersebut atau sebagai mesin tersebut yang melakukan fungsi utama";

9) bahwa barang impor mempunyai fungsi utama sebagai alat angkut untuk mengangkut dan
memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan bagian seperti garpu (fork) yang
dapat diatur ketinggiannya) yang dioperasikan secara manual (metode ungkit dengan tangan) hanya
sebagai fungsi tambahan untuk mengangkat maupun menurunkan garpu yang berguna untuk
memudahkan ketika barang dipindahkan agar bagian bawah barang (obyek kerja) tidak bergesekan
dengan permukaan lantai;

10) bahwa Berdasarkan EN halaman XVI-84-5 disebutkan:
(B) General Arrangenient Of The Chapter
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(3) Headings 84.25 to 84.78 cover machines and apparatus which, with certain exceptions, are
classified there by reference to the field of industry in which they are used, regardless of their
particular function in that field.

11) bahwa Berdasarkan identifikasi barang, uraian BTKI 2017, Explanatory Notes, maka barang impor
yang diberitahukan pada PIB nomor 565033 tanggal 06 Desember 2017, tidak tepat diklasifikasikan
ke dalam Pos Tarif 8427.90.00.00, karena barang tersebut merupakan alat yang berfungsi sebagai
pengangkut yang digunakan untuk mengangkut dan memindahkan barang dari satu tempat ke
tempat lain, tidak digerakkan dengan mesin (nonmechanically propelled truck) namun digerakan
dengan cara mendorong atau menarik gagang kemudi dengan tangan.

d. bahwa Kajian Pos Tarif Penetapan Pelabat Bea dan Cukai (8716.80.10)
1) Berdasarkan BTKI 2017, Bagian XVII termasuk "Kendaraan, kendaraan udara, kendaraan air dan

perlengkapan pengangkutan yang berkaitan";
2) Bahwa Bab 87 termasuk "Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan

bagian serta aksesorinya";
3) Bahwa HS 87.16 meliputi "Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara

mekanik; bagiannya";
4) Bahwa HS 8716.80 meliputi "Kendaraan Iainnya";
5) Bahwa berdasarkan BTKI 2017 pos 8716.80.10 diuraikan sebagai berikut:

Pos / Sub Pos Uraian Barang
87.16 Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara

mekanik; bagiannya.
8716.80 - Kendaraan lainnya:
8716.80.10 - - Kereta dan wagon, truk kantong, troll tangan dan kendaraan

semacam itu yang digerakkan dengan tangan dari jenis yang
digunakan di pabrik atau bengkei, kecuali gerobak dorong beroda
satu

6) Berdasarkan EN halaman XVII-8716 disebutkan:
This heading covers a group of non-mechanically propelled vehicles (other than those of the
preceding headings) equipped with one or more wheels and constructed for the transport of goods or
persons: it also includes non-mechanical vehicles not fitted with wheels (e.g., sledges, special sleds
running on timber trackways).
The vehicles of this heading are designed to be towed by other vehicles (tractors, lorries, trucks,
motorcycles, bicycles, etc.), to be pushed or pulled by hand, to be pushed by foot or to be drawn by
animals.
The heading includes :

7) Berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi barang impor pada PIB nomor 565033 tanggal 06
Desember 2017 Iebih tepat jika diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8716.80.10.00.

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka barang impor yang tercantum pada PIB nomor 565033 tanggal 06
Desember 2017 diklasifikasikan dalam pos tarif 8716.80.10.00 dengan pembebanan bea masuk sebesar
20% ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan Terbanding yang
dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean Nomor KEP-1946/KPU.01/2018
tanggal 06 Maret 2018 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh
karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan Pemohon
Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan Keputusan Terbanding tersebut, namun apabila majelis
hakim berpendapat lain kami mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan yang seadil-
adilnya;

bahwa demikian disampaikan, untuk menjadi pertimbangan Majelis. Mohon keputusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et Bono).

bahwa bukti/dokumen Terbanding adalah sebagai berikut:
T.1. Lembar Penelitian Dan Penetapan Tarif;
T.2. Surat Penjelasan Tertulis nomor SR-111/KPU.01/BD.10.05/2019 tanggal 15 Februari

2019;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding mengimpor Hand Pallet Truck dan Hand Stacker dari CINA dengan
PIB nomor 565033 tanggal 06 Desember 2017, seharga CNF USD 16,182.00 atau CIF
sebesar Rp218.748.276,00;

bahwa permohonan ini diajukan oleh karena HS Code dokumen tersebut ditetapkan oleh
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Terbanding 8716.80.10.00 sedangkan HS Code yang digunakan 8427.90.00;

bahwa untuk HS Code 8427.90.00 dari supplier= Truk lainnya, Induk HS CODE 8427
menjelaskan: Truk forklift, truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat
atau pemindah, Kalau kita search digoogle untuk kategori forklift truck manual maka kita akan
temukan gambar hand pallet truck dan hand stacker, Terlampir gambarnya;

bahwa untuk HS CODE 8716.80.10.00 dari BC= Kendaraan lainnya, Induk HS CODE 8716
menjelaskan trailer dan semi trailer, kendaraan lainnya tidak digerakkan secara mekanis,
bagiannya. Hand Pallet truck dan Hand Stacker bukan jenis trailer ataupun semi trailer. Di HS
CODE 8716.80.10.00 disebutkan vehiclesnya sebagai berikut: carts and wagon, sack trucks,
hand trolley. Pemohon Banding menggogling semua image vehicles yang disebutkan. Dan itu
jelas-jelas bukan barang yang diimport. Mohon dicek gambar yang dilampirkan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Majelis Pengadilan
Pajak untuk menolak Keputusan Terbanding Nomor KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal 06 Maret
2018, serta mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, dengan menerima
penjelasan yang diajukan;

bahwa dilampirkan dokumen pendukung transaksi yang berisi Dokumen Impor, Purchase
Order, Sales Contract, PIB, Sales invoice, Packing List, Form E, B/L, bukti asuransi, voucher
bank;

bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara banding ini adalah penggunaan HS
Code;

bahwa HS Code tertera dalam dokumen impor adalah 8427.90.00.00. Berdasarkan buku tarif
kepabeanan Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia —
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. HS Code 8427.90.00.00 adalah sebagai berikut:
i. 84.27 Truk Forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat
atau pemindah.

ii. 8427.90.00.00 Truk lainnya
iii. berdasarkan pengertian diatas maka:

a. bahwa barang yang diimpor adalah hand pallet truck CBY. DF 3.0T;

b. bahwa pengertian forklift menurut Wikipedia "A forklift (also called a lift truck, a fork truck,
or a forklift truck) is a powered industrial truck used to lift and move materials short
distances". Forklift (bahasa lainnya truk angkat, truk garpu, atau forklif) adalah sejenis truk
industri bertenaga mesin atau batterai yang berfungsi untuk mengangkat dan
memindahkan barang jarak pendek;

c. bahwa berdasarkan www.handpallet.info pengertian handpallet adalah sebagai berikut
hand pallet merupakan alat yang terbuat dari plat besi dengan memiliki dua garpu yang
berfungsi untuk bantalan beban, dan menggunakan system hidrolik yang memompa oli
untuk mengangkat beban, adapun pemompaan yang masih menggunakan manual(tangan
manusia) atau menggunakan tenaga listrik atau baterai (Aki);

d. bahwa jika kita melakukan pencarian pada halaman Internet tentunya akan didapatkan
pengertian dan gambar lainnya yang mendukung keterangan di atas;

bahwa berdasarkan SPKTNP, Bea Cukai menetapkan HS Code 8716.80.10:

• bahwa 87.16 Trailer dan semi Trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakan secara mekanis;
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bagiannya.

• bahwa 8716.80 kendaraan lainnya

• bahwa 8716.80.10.00 kereta dan wagon, truk kantong, troli tangan dan kendaraan
semacam itu yang digerakan dengan tangan dari jenis yang digunakan di pabrik atau
bengkel kecuali gerobak dorong beroda satu.

• bahwa berdasarkan data di atas maka:

a. bahwa Pengertian dari Trailer menurut Wikipedia "A trailer is generally an unpowered
vehicle towed by a powered vehicle. It is commonly used for the transport of goods and
materials";

b. bahwa Trailer adalah kendaraan yang tidak memiliki mesin yang ditarik oleh kendaraan
lainnya yang memiliki mesin. Biasa digunakan untuk pengangkutan barang dan
material;

bahwa penggunaan dan pemilihan HS Code seharusnya memperhatikan POS HS Code
tersebut. Seperti dalam HS code yang ditentukan oleh Bea Cukai, 8716.80.10, 8716 memiliki
pos trailer dan semi trailer dan itu tidak tepat dengan hand pallet truck. Sedangkan Hs code
yang digunakan dalam dokumen impor, 8427.90.00, memiliki pos truk forklift sehingga itu lebih
tepat digunakan dengan hand pallet truck;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Pajak untuk menolak Keputusan Terbanding No. SPTNP-028843/NOTUL/KPU-
T/KPU.01/2017 tanggal 20 Desember 2017 dengan KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal 06 Maret
2018 karena PIB sudah menggunakan pos HS Code yang tepat dan mengabulkan
permohonan banding Pemohon Banding seluruhnya;

bahwa bukti/dokumen Pemohon Banding adalah sebagai berikut:
P.1 Keputusan Terbanding nomor KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal 06 Maret 2018;
P.2 Surat Keberatan nomor 001/PTMS-SR/I/2018 tanggal 08 Januari 2018;
P.3 SPTNP Nomor SPTNP-028843/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 20 Desember 2017;
P.4 PIB nomor 565033 tanggal 06 Desember 2017;
P.5 Billing DJBC Nomor 620171200159329 tanggal 21 Desember 2017 sebesar

Rp49.219.000,00;
P.6 Purchase Order tanggal 02 Mei 2017;
P.7 Proforma Invoice tanggal 04 Mei 2017;
P.8 Commercial Invoice nomor GDNL17010803 tanggal 20 Juni 2017;
P.9 Packing List nomor GDNL17010803 tanggal 20 Juni 2017;
P.10 Bill of Lading nomor COAU7083180090 tanggal 21 November 2017;
P.11 Form E nomor E174407H40620108 tanggal 21 November 2017;
P.12 Marine Cargo Certificate;
P.13 SPPB nomor 562633/KPU.01/2017 tanggal 06 Desember 2017;
P.14 Deklarasi Nilai Pabean;
P.15 Akta Notaris Nomor 04 tanggal 17 Maret 2017;
P.16 Lembar Pengesahan Akta oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-

0007949.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 05 April 2017;
P.17 Pakta Integritas;
P.18 Akta Notaris Nomor 05 tanggal 28 Agustus 2013 (bermeterai);
P.19 Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.10-38638 tanggal 13
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September 2013 (bermeterai);
P.20 Bukti Penerimaan Negara tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp49.219.000,00

(bermeterai);
P.21 Billing DJBC Nomor 620171200159329 tanggal 21 Desember 2017 sebesar

Rp49.219.000,00 (bermeterai);
P.22 Penjelasan tertulis pengganti Surat Bantahan dengan Surat Nomor 001/PTMS-

SRT/01/2018 tanggal 21 Januari 2019;
P.23 Brosur Barang;

Menurut Majelis :

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 565033 tanggal 06
Desember 2017, jenis barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM
Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif
8427.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0%;

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal
06 Maret 2018, klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 565033 tanggal 06 Desember 2017, jenis
barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black
Pump/Double PU Wheels, menjadi Klasifikasi Pos Tarif 8716.80.10 dengan tarif bea masuk
skema ACFTA sebesar 20%, dengan alasan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan
identifikasi barang impor pada PIB nomor 565033 tanggal 06 Desember 2017 lebih tepat jika
diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8716.80.10, Form E nomor E174407H40620108 tanggal 21
November 2017 tidak dipermasalahkan sehingga dikenakan tarif bea masuk skema ACFTA
sebesar 20%;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 003/PTMS-SRT/III/2018 tanggal 12
Maret 2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor:
KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal 06 Maret 2018 dengan alasan bahwa untuk HS Code
8716.80.10 dari Terbanding Kendaraan lainnya, Induk HS Code 8716 menjelaskan trailer dan
semi trailer, kendaraan lainnya tidak digerakkan secara mekanis, bagiannya. Hand Pallet
Truck dan Hand Stacker bukan jenis trailer ataupun semi trailer. Dalam HS Code 8716.80.10
disebutkan vehiclesnya sebagai berikut: carts and wagon, sack trucks, hand trolley;

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

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan klasifikasi pos tarif
atas jenis barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange
Color/Black Pump/Double PU Wheels, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif 8427.90.00,
tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0%, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding
dengan PIB Nomor: 565033 tanggal 06 Desember 2017, menjadi Klasifikasi Pos Tarif
8716.80.10, tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 20%, dengan alasan bahwa berdasarkan
hasil penelitian dan identifikasi barang impor pada PIB nomor 565033 tanggal 06 Desember
2017 lebih tepat jika diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8716.80.10, Form E nomor
E174407H40620108 tanggal 21 November 2017 tidak dipermasalahkan sehingga dikenakan
tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 20%;

bahwa berdasarkan catatan 1 Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System
(KUMNHS) dinyatakan "Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk
mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan
uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta
berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan
lain”;

bahwa catatan 3 (a) Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System (KUMNHS)
menyatakan "Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari
pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih
yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung
dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari
barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap
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setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut
memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat”;

bahwa Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB Nomor 565033 tanggal 06 Desember
2017, jenis barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange
Color/Black Pump/Double PU Wheels, klasifikasi pos tarif 8427.90.00, tarif bea masuk skema
ACFTA sebesar 0%, bahwa berdasarkan BTKI 2017, pos tarif 84.27 sebagai berikut:
Pos/Subpos Uraian Barang Description of Goods

84.27 Truk forklift; truk kerja lainnya yang
dilengkapi dengan perlengkapan
pengangkat atau penanganan.

Fork-lift trucks; other works trucks
fitted with lifting or handling
equipment.

8427.10.00 - Truk berdaya gerak sendiri yang
digerakkan dengan motor listrik

- Self-propelled trucks powered by
an electric motor

8427.20.00 - Truk berdaya gerak sendiri lainnya - Other self-propelled trucks

8427.90.00 - Truk lainnya - Other trucks

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal
06 Maret 2018, klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 565033 tanggal 06 Desember 2017, jenis
barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black
Pump/Double PU Wheels, menjadi klasifikasi pos tarif 8716.80.10, tarif bea masuk skema
ACFTA sebesar 20%, bahwa berdasarkan BTKI 2017, pos tarif 87.16 sebagai berikut:
Pos/Subpos Uraian Barang Description of Goods

87.16 Trailer dan semi trailer; kendaraan
lainnya, tidak digerakkan secara
mekanik; bagiannya.

Trailers and semi-trailers; other
vehicles, not mechanically
propelled; parts thereof.

8716.10.00 - Trailer dan semi-trailer dari tipe
karavan, untuk perumahan atau
perkemahan

- Trailers and semi-trailers of the
caravan type, for housing or
camping

8716.20.00 - Trailer dan semi-trailer berdaya
muat atau berdaya bongkar sendiri
untuk keperluan pertanian

- Self-loading or self-unloading
trailers and semi-trailers for
agricultural purposes

- Trailer dan semi-trailer lainnya
untuk pengangkutan barang :

- Other trailers and semi-trailers for
the transport of goods :

8716.31.00 - - Trailer dan semi-trailer tangki - - Tanker trailers and tanker semi-
trailers

8716.39 - - Lain-lain : - - Other :

8716.39.40 - - - Trailer dan semi-trailer
pertanian

- - - Agricultural trailers and semi-
trailers
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- - - Lain-lain : - - - Other :

8716.39.91 - - - - Memiliki kapasitas
pengangkutan (payload) melebihi
200 t

- - - - Having a carrying capacity
(payload) exceeding 200 t

8716.39.99 - - - - Lain-lain - - - - Other

8716.40.00 - Trailer dan semi-trailer lainnya - Other trailers and semi-trailers

8716.80 - Kendaraan lainnya : - Other vehicles :

8716.80.10 - - Kereta dan wagon, truk kantong,
troli tangan dan kendaraan
semacam itu yang digerakkan
dengan tangan dari jenis yang
digunakan di pabrik atau bengkel,
kecuali gerobak dorong beroda satu

- - Carts and wagons, sack trucks,
hand trolleys and similar hand-
propelled vehicles of a kind used in
factories or workshops, except
wheelbarrows

bahwa berdasarkan brosur/gambar barang impor yang diajukan dalam persidangan, jenis
barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black
Pump/Double PU Wheels diidentifikasikan sebagai peralatan yang terdiri dari tiga roda tumpuan,
digerakkan dengan tangan / manual, berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan barang yang bertumpu
pada konstruksi seperti garpu (fork), gerak dikendalikan melalui lengan steering dioperasikan dengan metode
ungkit;

bahwa berdasarkan brosur/gambar barang, barang impor berupa Hand Pallet Truck
CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels, diidentifikasikan
sebagai peralatan yang terdiri dari tiga roda tumpuan, digerakkan dengan tangan / manual, berfungsi untuk
mengangkat dan memindahkan barang yang bertumpu pada konstruksi seperti garpu (fork), gerak
dikendalikan melalui lengan steering dioperasikan dengan metode ungkit, memenuhi syarat untuk
diklasifikasikan pada pos 84.27;

bahwa berdasarkan BTKI 2017, pos 84.27 sebagai berikut:
Pos/Subpos Uraian Barang Description of Goods

84.27 Truk forklift; truk kerja lainnya yang
dilengkapi dengan perlengkapan
pengangkat atau penanganan.

Fork-lift trucks; other works trucks
fitted with lifting or handling
equipment.

8427.10.00 - Truk berdaya gerak sendiri yang
digerakkan dengan motor listrik

- Self-propelled trucks powered by
an electric motor

8427.20.00 - Truk berdaya gerak sendiri lainnya - Other self-propelled trucks

8427.90.00 - Truk lainnya - Other trucks

bahwa berdasarkan identifikasi dan brosur/gambar barang, jenis barang berupa Hand Pallet
Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels adalah
peralatan yang terdiri dari tiga roda tumpuan, digerakkan dengan tangan / manual, berfungsi untuk
mengangkat dan memindahkan barang yang bertumpu pada konstruksi seperti garpu (fork), gerak
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dikendalikan melalui lengan steering dioperasikan dengan metode ungkit, sehingga memenuhi syarat
untuk diklasifikasikan pada pos tarif 8427.90.00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, dapat Majelis simpulkan bahwa Hand
Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels,
Negara asal China, yang diberitahukan dalam PIB Nomor 565033 tanggal 06 Desember 2017
diidentifikasi sebagai peralatan yang terdiri dari tiga roda tumpuan, digerakkan dengan tangan / manual,
berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan barang yang bertumpu pada konstruksi seperti garpu (fork),
gerak dikendalikan melalui lengan steering dioperasikan dengan metode ungkit sehingga diklasifikasikan
pada pos tarif 8427.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0%
sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang :

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor
berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black Pump/Double
PU Wheels, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor
565033 tanggal 06 Desember 2017 diklasifikasikan pada pos tarif 8427.90.00 dengan
pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0% sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan
mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan
Keputusan Terbanding Nomor KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal 06 Maret 2018;

bahwa dalam musyawarah Majelis terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas,
satu orang Hakim Majelis IXA Pengadilan Pajak nama: Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
Menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang
berbeda sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 565033 tanggal 06
Desember 2017, jenis barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM
Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif
8427.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0%;

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal
06 Maret 2018, klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 565033 tanggal 06 Desember 2017, jenis
barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black
Pump/Double PU Wheels, menjadi Klasifikasi Pos Tarif 8716.80.10 dengan tarif bea masuk
skema ACFTA sebesar 20%, dengan alasan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan
identifikasi barang impor pada PIB nomor 565033 tanggal 06 Desember 2017 lebih tepat jika
diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8716.80.10, Form E nomor E174407H40620108 tanggal 21
November 2017 tidak dipermasalahkan sehingga dikenakan tarif bea masuk skema ACFTA
sebesar 20%;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 003/PTMS-SRT/III/2018 tanggal 12
Maret 2018 menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor:
KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal 06 Maret 2018 dengan alasan bahwa untuk HS Code
8716.80.10 dari Terbanding Kendaraan lainnya, Induk HS Code 8716 menjelaskan trailer dan
semi trailer, kendaraan lainnya tidak digerakkan secara mekanis, bagiannya. Hand Pallet
Truck dan Hand Stacker bukan jenis trailer ataupun semi trailer. Dalam HS Code 8716.80.10
disebutkan vehiclesnya sebagai berikut: carts and wagon, sack trucks, hand trolley;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah penetapan klasifikasi pos tarif
atas jenis barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange
Color/Black Pump/Double PU Wheels, Negara asal China, Klasifikasi Pos Tarif 8427.90.00,
tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0%, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding
dengan PIB Nomor: 565033 tanggal 06 Desember 2017, menjadi Klasifikasi Pos Tarif
8716.80.10, tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 20%, dengan alasan bahwa berdasarkan
hasil penelitian dan identifikasi barang impor pada PIB nomor 565033 tanggal 06 Desember
2017 lebih tepat jika diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8716.80.10, Form E nomor
E174407H40620108 tanggal 21 November 2017 tidak dipermasalahkan sehingga dikenakan
tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 20%;

bahwa berdasarkan catatan 1 Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System
(KUMNHS) dinyatakan "Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab dimaksudkan hanya untuk
mempermudah referensi saja; untuk keperluan hukum, klasifikasi harus ditentukan berdasarkan
uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta
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berdasarkan catatan ketentuan berikut ini, asalkan pos atau catatan tersebut tidak menentukan
lain”;

bahwa catatan 3 (a) Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System (KUMNHS)
menyatakan "Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik, harus lebih diutamakan dari
pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih
yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung
dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari
barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap
setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut
memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat”;

bahwa Pemohon Banding memberitahukan dalam PIB Nomor 565033 tanggal 06 Desember
2017, jenis barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange
Color/Black Pump/Double PU Wheels, klasifikasi pos tarif 8427.90.00, tarif bea masuk skema
ACFTA sebesar 0%, bahwa berdasarkan BTKI 2017, pos tarif 84.27 sebagai berikut:
Pos/Subpos Uraian Barang Description of Goods

84.27 Truk forklift; truk kerja lainnya yang
dilengkapi dengan perlengkapan
pengangkat atau penanganan.

Fork-lift trucks; other works trucks
fitted with lifting or handling
equipment.

8427.10.00 - Truk berdaya gerak sendiri yang
digerakkan dengan motor listrik

- Self-propelled trucks powered by
an electric motor

8427.20.00 - Truk berdaya gerak sendiri lainnya - Other self-propelled trucks

8427.90.00 - Truk lainnya - Other trucks

bahwa Terbanding menetapkan dengan Keputusan Nomor: KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal
06 Maret 2018, klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 565033 tanggal 06 Desember 2017, jenis
barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black
Pump/Double PU Wheels, menjadi klasifikasi pos tarif 8716.80.10, tarif bea masuk skema
ACFTA sebesar 20%, bahwa berdasarkan BTKI 2017, pos tarif 87.16 sebagai berikut:
Pos/Subpos Uraian Barang Description of Goods

87.16 Trailer dan semi trailer; kendaraan
lainnya, tidak digerakkan secara
mekanik; bagiannya.

Trailers and semi-trailers; other
vehicles, not mechanically
propelled; parts thereof.

8716.10.00 - Trailer dan semi-trailer dari tipe
karavan, untuk perumahan atau
perkemahan

- Trailers and semi-trailers of the
caravan type, for housing or
camping

8716.20.00 - Trailer dan semi-trailer berdaya
muat atau berdaya bongkar sendiri
untuk keperluan pertanian

- Self-loading or self-unloading
trailers and semi-trailers for
agricultural purposes

- Trailer dan semi-trailer lainnya
untuk pengangkutan barang :

- Other trailers and semi-trailers for
the transport of goods :

8716.31.00 - - Trailer dan semi-trailer tangki - - Tanker trailers and tanker semi-
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trailers

8716.39 - - Lain-lain : - - Other :

8716.39.40 - - - Trailer dan semi-trailer
pertanian

- - - Agricultural trailers and semi-
trailers

- - - Lain-lain : - - - Other :

8716.39.91 - - - - Memiliki kapasitas
pengangkutan (payload) melebihi
200 t

- - - - Having a carrying capacity
(payload) exceeding 200 t

8716.39.99 - - - - Lain-lain - - - - Other

8716.40.00 - Trailer dan semi-trailer lainnya - Other trailers and semi-trailers

8716.80 - Kendaraan lainnya : - Other vehicles :

8716.80.10 - - Kereta dan wagon, truk kantong,
troli tangan dan kendaraan
semacam itu yang digerakkan
dengan tangan dari jenis yang
digunakan di pabrik atau bengkel,
kecuali gerobak dorong beroda satu

- - Carts and wagons, sack trucks,
hand trolleys and similar hand-
propelled vehicles of a kind used in
factories or workshops, except
wheelbarrows

bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. terhadap bukti/
dokumen pendukung Terbanding dan Pemohon Banding dan pengakuan para pihak, dapat
dikemukakan fakta-fakta sebagai berikut:

a. bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah klasifikasi pos tarif barang
impor berupa berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM Orange Color/Black
Pump/Double PU Wheels, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor:
565033 tanggal 06 Desember 2017;

b. bahwa berdasarkan foto hasil pemeriksaan barang, kedapatan barang impor sebagai berikut:
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c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik diperoleh informasi bahwa barang impor tersebut
memiliki karakteristik:

· Peralatan terdiri dari tiga roda tumpuan,
· Digerakkan secara manual menggunakan tangan atau kaki,
· Khususnya digunakan untuk memindahkan barang di atas pallet,
· Biasa digunakan di pabrik atau gudang,
· Bagian untuk bertumpunya muatan barang berupa garpu (fork),
· Gerak dikendalikan melalui lengan steering,
· Dioperasikan dengan metode ungkit (lever),
· Fungsi utama untuk memindahkan/mengangkut barang secara horizontal,

berdasarkan uraian di atas, barang impor diidentifikasikan sebagai alat yang terdiri dari tiga
roda tumpuan, digerakkan secara manual menggunakan tangan atau kaki, berfungsi untuk
memindahkan atau mengangkat barang yang bertumpunya pada konstruksi seperti garpu
(fork) dan biasa digunakan di pabrik atau gudang;

d. bahwa Pos tarif 8427.90.00 adalah untuk klasifikasi barang berupa Truk lainnya selain Truk
berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik, Truk berdaya gerak sendiri
lainnya yang termasuk dalam bagian Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan
perlengkapan pengangkat atau pemindah;

bahwa berdasarkan BTKI 2017, klasifikasi pos tarif 8427.90.00 sebagai berikut:
Pos/Subpos Uraian Barang Description of Goods

84.27 Truk forklift; truk kerja lainnya yang
dilengkapi dengan perlengkapan
pengangkat atau penanganan.

Fork-lift trucks; other works trucks
fitted with lifting or handling
equipment.

8427.10.00 - Truk berdaya gerak sendiri yang
digerakkan dengan motor listrik

- Self-propelled trucks powered by
an electric motor

8427.20.00 - Truk berdaya gerak sendiri lainnya - Other self-propelled trucks

8427.90.00 - Truk lainnya - Other trucks

bahwa berdasarkan Explanatory Note Pos tarif 84.27, diterangkan sebagai berikut:
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bahwa secara umum Pos tarif 84.27 adalah untuk menampung barang berupa truk forklift
atau truk sejenis yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengangkat atau penanganan
muatan lainnya;

bahwa barang yang dikelompokkan pada Pos tarif 84.27 secara umum adalah:

bahwa barang yang diklasifikasikan pada kelompok barang di atas adalah forklift dan truk
pengangkat;

bahwa kelompok kedua adalah:

bahwa barang yang diklasifikasikan pada kelompok ini adalah truk jenis lainnya yang
dilengkapi dengan peralatan pengangkat atau perangkat penanganan lainnya, contohnya
adalah truk yang dilengkapi peralatan pengangkat untuk perbaikan sistem penerangan jalan;

bahwa berdasarkan BTKI 2017, Bagian XVII termasuk “Kendaraan, kendaraan udara,
kendaraan air dan perlengkapan pengangkutan yang berkaitan”; Bagian ini meliputi juga Bab
87 yang meliputi “Kendaraan selain yang bergerak di atas rel kereta api atau trem, dan
bagian serta aksesorisnya”. Pos tarif 87.16 adalah untuk menampung barang berupa
“Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik;
bagiannya“;

bahwa berdasarkan BTKI 2017, pos tarif 87.16 sebagai berikut:
Pos/Subpos Uraian Barang Description of Goods

87.16 Trailer dan semi trailer; kendaraan
lainnya, tidak digerakkan secara
mekanik; bagiannya.

Trailers and semi-trailers; other
vehicles, not mechanically
propelled; parts thereof.

8716.10.00 - Trailer dan semi-trailer dari tipe
karavan, untuk perumahan atau
perkemahan

- Trailers and semi-trailers of the
caravan type, for housing or
camping

8716.20.00 - Trailer dan semi-trailer berdaya
muat atau berdaya bongkar sendiri
untuk keperluan pertanian

- Self-loading or self-unloading
trailers and semi-trailers for
agricultural purposes
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- Trailer dan semi-trailer lainnya
untuk pengangkutan barang :

- Other trailers and semi-trailers for
the transport of goods :

8716.31.00 - - Trailer dan semi-trailer tangki - - Tanker trailers and tanker semi-
trailers

8716.39 - - Lain-lain : - - Other :

8716.39.40 - - - Trailer dan semi-trailer
pertanian

- - - Agricultural trailers and semi-
trailers

- - - Lain-lain : - - - Other :

8716.39.91 - - - - Memiliki kapasitas
pengangkutan (payload) melebihi
200 t

- - - - Having a carrying capacity
(payload) exceeding 200 t

8716.39.99 - - - - Lain-lain - - - - Other

8716.40.00 - Trailer dan semi-trailer lainnya - Other trailers and semi-trailers

8716.80 - Kendaraan lainnya : - Other vehicles :

8716.80.10 - - Kereta dan wagon, truk kantong,
troli tangan dan kendaraan
semacam itu yang digerakkan
dengan tangan dari jenis yang
digunakan di pabrik atau bengkel,
kecuali gerobak dorong beroda satu

- - Carts and wagons, sack trucks,
hand trolleys and similar hand-
propelled vehicles of a kind used in
factories or workshops, except
wheelbarrows

e. bahwa pos tarif 87.16 ini menampung barang-barang berupa “Trailer dan semi
trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.”.
Berdasarkan pemeriksaan fisik, barang impor pada PIB nomor 565033 tanggal 06
Desember 2017 diidentifikasi sebagai alat yang terdiri dari tiga roda tumpuan, digerakkan
secara manual menggunakan tangan atau kaki, berfungsi untuk memindahkan atau
mengangkat barang yang bertumpunya pada konstruksi seperti garpu (fork) dan biasa
digunakan di pabrik atau gudang. Berdasarkan spesifikasi barang tersebut tidak tepat
diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 8427.90.00, karena pos tarif 8427.90.00 untuk klasifikasi
forklift atau truk kerja yang telah dilengkapi dengan peralatan pengangkat dan penanganan
lainnya. Barang impor tersebut diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8716.80.10, karena
barang tersebut merupakan barang yang berfungsi sebagai pengangkut, yaitu untuk
mengangkut dan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, tidak digerakkan
dengan mesin (nonmechanically propelled truck) namun digerakan dengan cara
mendorong atau menarik gagang kemudi dengan tangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
berpendapat bahwa barang impor berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM
Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels, Negara asal China, yang diimpor dengan PIB
Nomor: 565033 tanggal 06 Desember 2017, diklasifikasikan pada pos tarif 8716.80.10 dengan
pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 20% sesuai Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017;
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Menimbang :

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng.
berpendapat bahwa barang impor berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM
Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels, Negara asal China, yang diberitahukan oleh
Pemohon Banding dalam PIB Nomor 565033 tanggal 06 Desember 2017 diklasifikasikan pada
pos tarif 8716.80.10 dengan pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 20% sesuai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017. Oleh
karenanya, Hakim Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. berkesimpulan menolak permohonan
banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor 565033
tanggal 06 Desember 2017, jenis barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T
685*1220*85MM Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels, Negara asal China,
diklasifikasikan menjadi pos tarif 8716.80.10 dengan pembebanan tarif bea masuk skema
ACFTA menjadi sebesar 20% sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017
tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang :

bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak diatur bahwa: “Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan
Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah
yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai
kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak”;

Menimbang :

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena salah satu Hakim berpendapat
lain, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian Majelis
berpendapat bahwa barang impor berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM
Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels, Negara asal China, yang diberitahukan oleh
Pemohon Banding dalam PIB Nomor 565033 tanggal 06 Desember 2017 diklasifikasikan
pada pos tarif 8427.90.00 dengan pembebanan tarif bea masuk skema ACFTA sebesar 0%
sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017.
Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding
Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-
1946/KPU.01/2018 tanggal 06 Maret 2018;

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 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan :

Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1946/KPU.01/2018 tanggal 06 Maret 2018
tentang Penetapan atas Keberatan PT PMS Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh
Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) nomor
SPTNP-028843/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 20 Desember 2017, atas nama
Pemohon Banding, dan menetapkan klasifikasi pos tarif atas PIB Nomor: 565033 tanggal 06
Desember 2017, jenis barang berupa Hand Pallet Truck CBY.DF3.0T 685*1220*85MM
Orange Color/Black Pump/Double PU Wheels, Negara asal China, adalah 8427.90.00 dengan
pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 0%, sehingga bea masuk dan pajak dalam
rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan
musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti sebagai berikut:
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Drs. Surendro Suprijadi, MM sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM, MH sebagai Hakim Anggota,
Ir. Hendi Budi Santosa, M.Eng. sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta
tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding:
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