
Putusan Nomor : PUT-004004.19/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2018

Pokok Sengketa : perbedaan Nilai Pabean atas barang impor ABS Powder White (Grace
C) (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal: Jepang
yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 549587
tanggal 28 November 2017 dengan Nilai Pabean sebesar total CIF
USD14.572,53, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar total
CIF USD44.113,64, sehingga Pemohon Banding diharuskan
membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam
rangka impor sebesar Rp272.451.000,00 yang tidak disetujui
Pemohon Banding

Menurut Terbanding:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB nomor 549587 tanggal 28
November 2017 dengan data sebagai berikut:
a. Jenis barang : 3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (ABS

POWDER WHITE (GRADE C), dst);
b. Jumlah barang : 133 PK/Package;
c. Negara Asal : Japan (JP);
d. Nilai Pabean 12 : USD 14.572,53;
e. Supplier : WAEN TRADING CO.,LTD;

bahwa berdasarkan aplikasi CEISA impor, barang impor ditetapkan nilai pabeannya menjadi
sebagai berikut:
Po
s

Jenis Barang Jumlah
Barang
(TNE)

PIB Penetapan
Harga
Sat
(USD)

Total
(USD)

Harga
Sat
(USD)

Total
(USD)

1 ABS POWDER WHITE (GRADE C) Sesuai pemberitahuan
2 ABS POWDER BLACK (GRADE C) 19,893

0
250 4.973,25 1735 34.514,36

3 ABS POWDER WHITE (GRADE C) Sesuai pemberitahuan
TOTAL 14.572,5

3
44.113,64

bahwa Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat
Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai
Pabean (SPTNP), yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi tagihan berupa Bea
Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 272.451.000,00 (dua ratus tujuh puluh
dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

bahwa pokok masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan penetapan
nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai;

bahwa pemohon merupakan importir produsen dengan status very high risk dan atas
importasi dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur merah high (MH) dengan hasil
pemeriksaan fisik berupa Jumlah dan jenis barang yang diperiksa (30% sesuai IP) sesuai
Packing List.SE
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bahwa berdasarkan LPPNP diketahui alasan penetapan pejabat Bea dan Cukai adalah
karena tidak terdapat bank pembayaran dalam invoice, tidak terdapat sales contract, tidak
ada bukti penawaran harga dari pemasok dan bukti penyusun terbentuknya harga dan Bukti
Bayar belum memadai untuk digunakan dalam penentuan nilai transaksi;

bahwa hasil penelitian terhadap data pendukung yang dilampirkan adalah sebagai berikut:

No
.

Dokumen Nomor Tanggal Nilai (CIF) Keterangan

1 Purchase
Order

001/2017 05 Oktober 2017 USD
14.572,53

Payment term 7 days from
invoice date

2 Sales
Contract

WPP/10/01/20
17

12 September
2017

USD
14.572,53

From : Moji
To : Jakarta
Peyment : C&F Jakarta Port,

By T/T Remittance
3 Invoice/

Packing List
WPP/10/01/20
17

24 Oktober 2017 USD
14.572,53

Shipped per : YM Initiative 193S
Shipment time : Nov, 01. 2017
From : Moji
To : Jakarta Port
Payment C&F Jakarta Port
By T/T Remitance

4 B/L YMLUI288004
940

01 November
2017

- Vessel : Princess of Luck
006S
From : Moji, JAPAN
To : Jakarta, CY

5 PIB 549587 28 November
2017

USD
14.572,53

Vessel : Princess of Luck
006S
From : Moji, JAPAN
To : Jakarta, CY

6 Bukti bayar - 01 Noveber 2017 USD
14.572,00

Bank BCA
Charge USD 25,00
Kurs Rp 13.598,00
Total Rp 198.570.006,00

7 Rekening
Koran

- 31 Oktober 2017
s/d
30 November
2017

- Tarikan Tunai senilai
Rp 198.570.000,00 pada
tanggal 01 November 2017

8 Polis
asuransi

1524446.11.20
17

01 November
2017

USD
14.572,53

BI
Vessel : YM Initiative 193S
Date of sailing : Nov, 01. 2017
From : Moji, JAPAN
To : Jakarta, CY

9 Pembukuan:
- General
Ledger

- Daftar
Faktur
Pembelian

- Buku Besar
Pembantu
Hutang

- Buku Bank
- Kartu Stok
Persediaan

- Buku Besar

Dilampirkan

- Buku Kas
- Buku
Piutang
- Buku
Persediaan

Tidak dilampirkan

10 Data
perpajakan

Tidak dilampirkan

11 Dokumen/ke
terangan lain

Tidak dilampirkan

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan kedapatan sebagai
berikut:
a. bahwa Importir tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci yang disertai dengan

bukti yang obyektif dan terukur mengenai kronologis proses terbentuknya harga sampai
dengan pencatatan dalam pembukuan Importir;

b. bahwa importir tidak melampirkan korespondensi yang merupakan komunikasi awal dari
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suatu transaksi bisnis sehingga tidak dapat ditelusuri proses terbentuknya harga antara
importir dan eksportir;

c. bahwa pemohon melampirkan sales contract nomor WPP/10/01/2017 tanggal 12
September 2017 dan purchase order nomor 001/2017 tanggal 05 Oktober 2017.

d. bahwa terdapat kejanggalan dimana Sales Contract diterbitkan sebelum Purchase Order,
sehingga atas keabsahan dokumen diragukan.

e. bahwa importir menyerahkan bukti pembayaran transaksi yang diterbitkan oleh Bank
BCA dengan pada tanggal 01 November 2017 dengan nilai sebesar Rp 198.570.000,00
namun tidak mencantumkan tujuan transaksi;

f. bahwa importir menyerahkan rekening koran periode 31 Oktober 2017 sampai dengan 30
November 2017 dan terdapat tanda (highlight) pada transaksi tanggal 01 November 2017
berupa Tarikan Tunai sebesar Rp 198.570.000,00;

g. bahwa importir melampirkan pembukuan (General Ledger, Daftar Faktur Pembelian,
Buku Besar Pembantu Hutang, Buku Bank, Kartu Stok Persediaan, Buku Besar) namun
atas pembukuan yang dilampirkan tidak lengkap satu periode;

h. bahwa pada pembukuan yang dilampirkan berupa Buku Bank, Rincian Buku Besar
Pembantu Hutang, Buku Besar dan Bukti Jurnal Umum, pada tanggal 01 November 2017
terdapat transaksi sebesar Rp 198.570.000,00 dengan keterangan “Uang Muka
pembelian ke Waen Trading”, sehingga terdapat indikasi bahwa harga yang dibayarkan
bukan merupakan harga yang sebenarnya dan seharusnya dibayar;

i. bahwa importir tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang
menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari PT. HSP ;

j. tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya dokumen
pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang antara data-
data yang ada dengan pembukuan Importir sehingga tidak bisa meyakini bahwa harga
yang diberitahukan oleh Importir pada PIB merupakan harga yang sebenarnya atau
seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka nilai transaksi tidak dapat digunakan
sebagai nilai pabean dan selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode nilai
transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki
penggunaannya;

bahwa berdasarkan penelusuran pada database CEISA, pejabat Bea dan Cukai
memperoleh data pembanding atas barang serupa dengan harga pembanding senilai
USD1.735/KGM;

bahwa berdasarkan uraian di atas, barang impor yang diberitahukan pada pos 2 ditetapkan
nilai pabeannya dengan menggunakan Metode Barang Serupa yang ditetapkan secara
fleksibel (metode VI-3) sebesar CIF USD 1.735/KGM sehingga total nilai pabean pada PIB
Nomor 549587 tanggal 28 November 2017 ditetapkan sebesar CIF USD44.113,64;

bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai,
kedapatan penghitungan denda sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2008
tentang pengenaan sanksi administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan;

bahwa berdasarkan perhitungan di atas, prosentase kekurangan pembayaran bea masuk
adalah sebesar 594% sehingga atas PIB nomor 549587 tanggal 28 November 2017 dikenai
sanksi administrasi sebesar 1000% (seribu persen) dari kekurangan pembayaran bea
masuk, dengan nilai denda sebesar Rp199.964.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta
sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

bahwa penerbitan SPTNP nomor SPTNP-028437/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 15
Desember 2017 tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya di
bidang kepabeanan;

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:
- bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan nilai pabean pada PIB

nomor pendaftaran 549587 tanggal 28 November 2017.
- bahwa dalam menetapkan Tarif atas PIB nomor 549587 tanggal 28 November 2017,

Terbanding sudah tepat dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan
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dalam peraturan perundang-undangan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil
Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya
sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
KEP-2560/KPU.01/2018 tanggal 26 Maret 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, dan selanjutya Terbanding memohon 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-2560/KPU.01/2018 tanggal 26 Maret

2018.
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon 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;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon tidak setuju atas Keputusan Terbanding nomor KEP-2560/KPU.01/2018
tanggal 26 Maret 2018, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi/penetapan
nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut sebagai Terbanding)
atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB nomor 549587 tanggal 28 November 2017
(Pos 2), sehingga Pemohon Banding (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) harus
membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi total
sebesar Rp272.451.000.00 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu
rupiah);

bahwa adapun data importasi PIB dan koreksi/penetapan nilai pabean oleh Terbanding
adalah sebagai berikut:

- PIB nomor/tanggal : 549587 tanggal 28 November 2017
- jenis barang : Pos 2 berupa “ABS Powder Black (Grade C)”.
- Negara asal : Japan (JP)
- Rincian koreksi : Sesuai matrix berikut.

bahwa Matrix data PIB dan Penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding

Pos
Jenis Barang Jumlah barang

(M/T)
PIB Penetapan

Harga/Sat.
C&F USD

Total Harga/sat.
C&F USD

Total

1 ABS Powder White
(Grade C)

3,458 350 1,210.30 Sesuai PIB
(Tidak dikoreksi)

2
ABS Powder Black
(Grade C)

19,893
250 4,973.25 1,735 34,514.36

3 ABS Powder White
(Grade C)

23,969 350 8,388.98 Sesuai PIB
(Tidak dikoreksi)

Total 47,320
- 14,572.53 44,113.64

Dasar dan alasan koreksi/Penetapan Terbanding.
Diktum menimbang butir 7, butir 8, butir 9 dan butir 11 keputusan Terbanding menyatakan
antara lain sebagai berikut:
a. Mengutip butir ke-7 diktum menimbang keputusan Terbanding menyatakan: “bahwa

berdasarkan LPPNP alasan penetapan Pejabat Bea dan Cukai adalah karena tidak
terdapat bank pembayaran dalam invoice, tidak terdapat sales contract, tidak ada bukti
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penawaran harga dari pemasok dan bukti penyusun terbentuknya harga dan bukti bayar
belum memadai untuk digunakan dalam penentuan nilai transaksi”;

b. Butir 8 diktum menimbang keputusan Terbanding merujuk dan mengutip pasal 22, 23, 28
dan pasal 33 PMK nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
PMK nomor 34/PMK.04/2016 sebagai dasar/alasan pengguguran/penetapan nilai
pabean.

c. Butir 9 diktum menimbang keputusan Terbandingmenyatakan:
- bahwa importer tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci disertai bukti-bukti

yang objektif dan terukur mengenai khronologis proses terbentuknya harga sampai
dengan pencatatan dalam pembukuan importer;

- bahwa Pemohon melampirkan S/Contract nomor WPP/10/01/2017 tanggal 12
September 2017 dan P/Order nomor 001/2017 tanggal 05 Oktober 2017, terdapat
kejanggalan dimana S/Contract diterbitkan sebelum P/Order, sehingga keabsahan
dokumen diragukan;

- bahwa importer menyerahkan bukti pembayaran transaksi yang diterbitkan oleh Bank
BCA pada tanggal 1 November 2017 dengan nilai Rp198.570.000,00, namun tidak
mencantumkan tujuan transaksi;

- bahwa importer menyerahkan rekening Koran periode 31 Oktober 2017 s/d 30
November 2017 dan terdapat tanda (highlight) pada transaksi tanggal 1 November
2017 berupa tarikan tunai sebesar Rp198.570.000,00;

- bahwa importer melampirkan pembukuan (Gen.ledger, daftar faktur pembelian, buku
besar pembantu hutang, buku bank, kartu stok persediaan, buku besar) namun
pembukuan yang dilampirkan tidak lengkap satu periode;

- bahwa pembukuan yang dilampirkan berupa buku bank, rincian buku besar pembantu
hutang, buku besar dan buku jurnal umum, pada tanggal 1 November 2017 terdapat
transaksi sebesar Rp198.570.000,00 dengan keterangan “Uang muka pembelian ke
Waen Trading”, sehingga terdapat indikasi bahwa harga yang dibayarkan bukan
merupakan harga yang sebenarnya dan seharusnya dibayar;

- bahwa importer tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang
menunjuk kan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari PT. HSP ;

- Tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya
dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang
antara data yang ada dengan pembukuan importer sehingga tidak bisa meyakini
bahwa harga yang diberitahukan oleh importer pada PIB merupakan harga yang
sebenarnya atau seharusnya dibayar’

d. Butir 11 diktum menimbang menyatakan bahwa berdasarkan uraian di atas, barang
impor yang diberitahukan pada pos 2 ditetapkan nilai pabeannya dengan menggunakan
Metode Barang Serupa yang ditetapkan secara fleksibel (Metode VI-3) sebesar CIF USD
1.735/MT, sehingga total nilai pabean PIB nomor 549587 tanggal 28 November 2017
ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 44,113.64;

Dasar dan alasan pengajuan banding.
Pemohon menolak koreksi/penetapan nilai pabean oleh Terbanding dengan dasar dan
alasan-alasan sebagai berikut:
a. Identifikasi barang:

Sebelum menyampaikan tanggapan atau bantahan terhadap koreksi/penetapan
Terbandng, Pemohon terlebih dahulu akan menyampaikan penjelasan secara singkat
tentang identifikasi atas barang impor yang bersangkutan:
1) Pada saat pengajuan keberatan Pemohon telah menyampaikan penjelasan tentang

fungsi /kegunaan barang dan mutu/kwalitas barang kepada Terbanding sesuai
penjelasan tertulis no: 002/HKSP/2018 tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana
fotocopy terlampir (Bukti P-1);

2) Barang impor tersebut terdiri dari 3 pos, yaitu pos 1 dan pos 3 berupa : “ABS
(Akrilonitril Butadiena Stiren) Powder White (Grade C) dan pos 2 berupa: “ABS
(Akrilonitril Butadiena Stiren) Powder Black (Grade C);

3) Fungsi atau kegunaan ABS Powder white (Grade C) dan ABS Powder black (Grade
C) adalah sama, yaitu berfungsi sebagai bahan pengeras/pengalot dalam industri
plastik sehingga kualitas biji atau butiran-butiran plastik yang dihasilkan menjadi lebih
baik. ABS Powder tersebut digunakan sebagai campuran dalam ABS gilingan (ABS
Crusher) yang kemudian diproses menjadi bentuk biji (ABS recycle);

4) Masalah mutu/kwalitas dan harga barang:
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Mutu atau kwalitas ABS Powder White lebih baik dari pada ABS Powder Black,
sehingga mutu atau kwalitas butiran/biji plastik yang dihasilkan lebih baik. Disamping
itu ABS Powder White dapat dipergunakan untuk semua warna, sedangkan
penggunaan ABS Powder Black terbatas hanya untuk menghasilkan biji/butiran
plastik warna hitam. Itulah sebabnya harga ABS Powder White (Pos 1 dan 3) lebih
tinggi/lebih mahal dibanding harga ABS Powder Black (Pos 2);

5) Mengenai kesamaan Grade (sama-sama Grade C) dapat dijelaskan sebagai berikut:
bahwa ABS Powder tersebut terdiri dari 2 (dua) warna, white dan black. Setiap warna
mempunyai spec/grade A, B, dan C. Pemohon mengimpor kedua jenis warna white
dan barang tersebut dengan grade yang sama (Grade C), namun tidak berarti bahwa
mutu atau kwalitasnya sama. Jadi adalah sangat keliru dan tidak masuk akal apabila
Terbanding menetapkan harga barang yang mutunya lebih rendah dan
penggunaannya terbatas (ABS Powder Black-Grade C) lebih tinggi/lebih mahal
dibanding dengan barang yang mutunya lebih tinggi dan penggunaannya lebih luas
(ABS Powder White-Grade C):

b. Tanggapan/bantahan atas butir ke-7 diktum menimbang keputusan Terbanding yang
menyatakan: “bahwa berdasarkan LPPNP alasan penetapan Pejabat Bea dan Cukai
adalah karena tidak terdapat bank pembayaran dalam invoice, tidak terdapat sales
contract, tidak ada bukti penawaran harga dari pemasok dan bukti penyusun
terbentuknya harga dan bukti bayar belum memadai untuk digunakan dalam penentuan
nilai transaksi”;

Tanggapan/bantahan Pemohon:
- bahwa Koreksi Terbanding karena alasan tidak terdapat/tidak tercantum nama bank

pembayaran dalam invoice menurut Pemohon adalah sangat aneh dan tidak lazim,
menurut Pemohon hingga saat ini belum ada ketentuan yang mewajibkan nama
bank pembayaran harus dicantumkan dalam invoice. Namun demikian sekiranya
ketentuan tersebut ada, mohon kiranya dapat ditunjukkan kepada Pemohon untuk
diketahui dan dipelajari;

- Terbanding menyatakan bahwa sales contract tidak ada/tidak terlampir, hal tersebut
adalah keliru, ternyata pada butir 9 ( c ) diktum menimbang keputusannya
Terbanding telah menyatakan “Pemohon telah melampirkan sales contract nomor
WPP/10/01/2017 tanggal 12 September 2017”. Sehingga alasan koreksi tersebut
adalah keliru dan harus diralat;

- bahwa koreksi Terbanding karena alasan tidak adanya bukti penawaran harga dari
pemasok dan bukti penyusun terbentuknya harga menurut pemohon tidak tepat,
karena kegiatan importasi saat ini dapat dilakukan by phone, sangat mudah, murah
dan cepat. Hal ini didukung tersedianya teknologi komunikasi dan internet, sehingga
tidak perlu harus didahului korespondensi melalui faksimile atau e-mail. Terbukti
importasi pemohon dapat berjalan dan terlaksana dengan baik dan lancar;

- bahwa bukti transfer pembayaran (T/T), rekening koran dan bukti penerimaan
pembayaran dari bank korespondensi di luar negeri adalah sesuai dengan
pemberitahuan harga dalam PIB dan dokumen pendukung seperti P/order,
S/contract dan Invoice. Hal ini menunjukkan bahwa harga/nilai pabean yang
diberitahukan dalam PIB sudah didasarkan atas bukti nyata atau data yang objektif
dan terukur sesuai Pasal 15 ayat (1) UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 yo. Pasal 1 ayat (7) PMK
No.160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010;

c. Butir 8 diktum menimbang keputusan Terbanding merujuk dan mengutip Pasal 22, 23, 28
dan Pasal 33 PMK nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
PMK nomor 34/PMK.04/2016 sebagai dasar/alasan pengguguran/penetapan nilai
pabean.

Tanggapan/bantahan Pemohon:
Terbanding hanya merujuk dan mengutip pasal-pasal PMK tersebut di atas, tanpa
memberikan penjelasan ketentuan-ketentuan mana dari pasal-pasal tersebut yang
dilanggar, sehingga dasar dan alasan koreksi/penetapan nilai pabean oleh Terbanding
tidak jelas, kabur dan membingungkan. Pemohon berpendapat pengguguran dan
penetapan nilai pabean oleh Terbanding tidak didasarkan atas bukti nyata atau data
yang objektif dan terukur, hanya berdasarkan dugaan dan perkiraan belaka sehingga
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harus dibatalkan;

d. Butir 9 diktum menimbang keputusan Terbandingmenyatakan:

1) bahwa importer tidak melampirkan secara lengkap dan terperinci disertai bukti-bukti
yang objektif dan terukur mengenai khronologis proses terbentuknya harga sampai
dengan pencatatan dalam pembukuan importir;

Tanggapan/bantahan Pemohon:
Pemohon sudah menyatakan di atas bahwa praktek pelaksanaan importasi saat ini
sangat mudah, murah dan cepat, tidak wajib didahului korespondensi, cukup by
phone. Pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa pemberitahuan dalam PIB
tidak didasarkan atas bukti nyata atau data yang objektif dan terukur terbentuknya
harga karena importasi tersebut tidak didahului adanya bukti korespondensi adalah
keliru. Pemohon berpendapat yang terjadi adalah justru sebaliknya, tidak ada bukti
nyata atau data yang objektif dan terukur yang menjadi dasar koreksi/penetapan
Terbanding. Mengutip Pasal 1 ayat 7 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1
September 2010 menyatakan: “Bukti nyata atau data yang objektif dan terukur adalah
bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen
tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata
dan/atau kalimat”. Pemohon berpendapat Terbanding tidak mempunyai bukti nyata
atau data yang objektif dan terukur yang menjadi dasar koreksi. Sekiranya bukti nyata
(dokumen) tersebut ada, mohon ditunjukkan kepada Pemohon. Penetapan nilai
pabean oleh Terbanding didasarkan atas Metode VI barang serupa yang diterapkan
secara fleksibel (Metode VI.3) menurut Pemohon bukan merupakan bukti nyata atau
data yang objektif dan terukur sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (7) PMK nomor
160/PMK.04/2010, penetapan terbut hanya didasarkan atas perkiraan atau dugaan
semata, sehingga harus dibatalkan;

2) bahwa Pemohon melampirkan S/contract nomor WPP/10/01/2017 tanggal 12
September 2017 dan P/order nomor 001/2017 tanggal 05 Oktober 2017, terdapat
kejanggalan dimana S/Contract diterbitkan sebelum P/Order, sehingga keabsahan
dokumen diragukan;

Tanggapan/bantahan Pemohon:
P/order yang terlampir pada PIB terdapat kekeliruan dalam penulisan/pengetikan
nama bulan, tertulis bulan “10” (05-10-2017) seharusnya bulan “09” (05-09-2017).
Terdapat kekeliruan dalam penulisan angka bulan, tertulis bulan 10 seharusnya bulan
09, atas kekeliruan tersebut telah dilakukan ralat/pembetulan dengan menerbitkan
P/Order pengganti dengan data lainnya sama (Bukti P-2 terlampir). Kekeliruan
tersebut tidak berdampak atas importasi yang bersangkutan, baik jumlah, jenis dan
harga barang tetap sama, sehingga hal tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan
koreksi;

3) bahwa importir menyerahkan bukti pembayaran transaksi yang diterbitkan oleh Bank
BCA pada tanggal 1 November 2017 dengan nilai Rp198.570.000,00, namun tidak
mencantumkan tujuan transaksi;

Tanggapan/bantahan Pemohon:
Sudah merupakan kebiasaan bahwa formulir T/T tidak perlu diisi secara
lengkap/penuh, formulir T/T cukup diisi poin-poin pokok antara lain : nama penerima,
pengirim, bank Penerima, Jumlah pembayaran, Jenis valuta, Kurs dan nomor
rekening. Dalam hal terdapat kekurangan pengisian pihak bank biasanya akan minta
dilengkapi. Faktanya dalam pengisian tersebut tidak ada permasalahan dan
pembayaran telah dilaksanakan/diterima sesuai bukti penerimaan dari Bank of Tokyo
selaku bank korespondensi di luar negeri. Tidak dicantumkannya tujuan pembayaran
dimaksud seharusnya tidak dijadikan alasan koreksi;

4) bahwa importir menyerahkan Rekening Koran periode 31 Oktober 2017 s/d 30
November 2017, terdapat tanda (highlight) pada transaksi tanggal 1 November 2017
berupa tarikan tunai sebesar Rp198.570.000,00;

Tanggapan/bantahan Pemohon:
Pemberian tanda/highlight (*) dimaksud tujuannya hanya sebagai petunjuk untuk
memudahkan mencari objek (account) yang dipermasalahkan, sehingga dengan
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mudah/cepat ditemukan. Tanda/highlight (*) tersebut semata-mata untuk
memudahkan menemukan transaksi yang dipermasalahkan, tidak ada
maksud/tujuan lain. Kecurigaan Terbanding terlalu berlebihan, tidak seharusnya
dijadikan alasan koreksi;

5) bahwa importir melampirkan pembukuan (buku jurnal, daftar faktur pembelian, buku
besar pembantu hutang, buku bank, kartu stok persediaan, buku besar) namun
pembukuan yang dilampirkan tidak lengkap satu periode;

Tanggapan/bantahan Pemohon:
Pemohon sudah melampirkan pembukuan untuk bulan-bulan yang terkait dengan
transaksi yang bersangkutan, mulai dari buku pembelian, buku hutang, buku
persediaan, buku bank, buku besar, buku jurnal dan buku penjualan. Pemohon
tidak melampirkan pembukuan/pencatatan dalam satu periode penuh karena
transaksi pada bulan-bulan lainnya tidak terkait dengan sengketa;

6) bahwa pembukuan yang dilampirkan berupa buku bank, rincian buku besar pembantu
hutang, buku besar dan buku jurnal umum, pada tanggal 1 November 2017 terdapat
transaksi sebesar Rp198.570.000,00 dengan keterangan “Uang muka pembelian ke
Waen Trading” , sehingga terdapat indikasi bahwa harga yang dibayarkan bukan
merupakan harga yang sebenarnya dan seharusnya dibayar;

Tanggapan/bantahan Pemohon:
Penulisan “uang muka” tersebut sesuai dengan sistem atau metode
pencatatan/pembukuan yang diterapkan oleh Pemohon, dimana pembelian yang
dibayar dimuka (sebelum kedatangan/diterimanya barang) dicatat sebagai “uang
muka”. Penulisan uang muka tersebut tidak berarti/tidak dimaksudkan sebagai
pembayaran pertama dan ada pembayaran lainnya (kedua atau ketiga). Sesuai fakta
dan bukti-bukti yang ada, pembayaran hanya dilakukan 1X, sebagaimana bukti T/T
dan R/Koran serta catatan pembukuan yang ada. Untuk jelasnya Pemohon
menyampaikan Surat nomor 004/HSP/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal “Surat
keterangan untuk system pembukuan di PT. HSP . (Bukti P-3 terlampir)

7) bahwa importir tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang
menunjuk kan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari PT. HSP ;

Tanggapan/bantahan Pemohon:
Barang impor tersebut, Pos 2: ABS Powder Back (Grade C) digunakan sebagai
bahan baku untuk memproduksi barang jadi berupa biji/butiran plastik, tidak
diperdagangkan secara langsung sehingga dalam faktur penjualan tidak terlihat
barang impor berupa ABS Powder Black (Grade C). Pemohon melampirkan SPT
Masa PPN untuk periode November, Desember dan Januari 2018; (Bukti P-4
terlampir)

8) Tidak cukupnya data dan dokumen pendukung nilai transaksi serta tidak adanya
dokumen pembukuan yang dilampirkan menyebabkan tidak dapat dilakukan uji silang
antara data yang ada dengan pembukuan importer sehingga tidak bisa meyakini
bahwa harga yang diberitahukan oleh importer pada PIB merupakan harga yang
sebenarnya atau seharusnya dibayar;

Tanggapan/bantahan Pemohon:
Pemohon berpendapat bahwa pengajuan keberatan telah dilengkapi dengan data
yang cukup seperti pembukuan atas transaksi yang bersangkutan dan dokumen
pendukung serta bukti-bukti pembayaran secara lengkap untuk membuktikan bahwa
nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB adalah harga yang sebenarnya atau yang
seharusnya dibayar. Namun dalam hal data tersebut belum dianggap cukup,
terlampir bukti pencatatan/pembukuan untuk 1 )satu) periode (November, Desember
2017 dan Januari 2018); (Bukti P-5 terlampir)

e. Butir 11 diktum menimbang menyatakan bahwa berdasarkan uraian di atas, barang
impor yang diberitahukan pada pos 2 ditetapkan nilai pabeannya dengan menggunakan
Metode Barang Serupa yang ditetapkan secara fleksibel (Metode VI-3) sebesar CIF USD
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1.735/MT, sehingga total nilai pabean PIB nomor 549587 tanggal 28 November 2017
ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 44,113.64;

Tanggapan/bantahan Pemohon:

- Pemohon berpendapat koreksi/penetapan nilai pabean berdasarkan Metode VI
fleksibel metode 3 adalah merupakan perkiraan atau taksiran, tidak ada bukti nyata
atau data yang objektif dan terukur yang dapat ditunjukkan oleh Terbanding
sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (7) PMK no,160/PMK.04/2010. Nilai pabean
yang diberitahukan dalam PIB sudah benar , didasarkan atas dokumen-dokumen
berupa: Bukti-bukti transaksi, seperti P/Order, S/Contract, Invoice, T/T, R/Koran, Bukti
tanda terima dari Bank of Tokyo selaku bank korespondensi di luar negeri dan bukti
pembukuan/pencatatan. Pemohon berpendapat bukti-bukti dokumen tersebut adalah
merupakan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk membuktikan
bahwa harga yang diberitahukan sesuai dengan harga yang sebenarnya atau yang
seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Kepabeanan aquo yo. Pasal 1 ayat (7) PMK nomor 160/PMK.04/2010;

- Koreksi Terbanding atas harga barang Pos 2 PIB nomor 549587 tanggal 28
November 2017 (sementara Pos 1 dan Pos 3 tidak dikoreksi) sangat aneh dan
membingungkan. Secara phisik mutu/fungsi barang pada Pos 2 lebih rendah
dibanding Pos 1 dan Pos 3, namun harga barang Pos 2 ditetapkan jauh lebih tinggi.
Dari identifikasi mutu dan fungsi/kegunaan barang sebagaimana diuraikan pada butir
5 (a) di atas dapat diketahui mutu dan fungsi barang pos 2, namun harganya
ditetapkan jauh lebih tinggi (hampir 5X lipat). Dari mana sumber data harga tersebut
sangat membingungkan, logikanya barang dengan kwalitas/mutu lebih baik harganya
akan lebih tinggi dari pada barang mutu rendah. Terbanding telah menetapkan
sebaliknya, hal ini sangat aneh dan membingungkan Pemohon;

- Terbanding menetapkan nilai pabean berdasarkan Metode VI fleksibelitas 3,
Pemohon berpendapat penetapan tersebut hanya didasarkan atas dugaan atau
perkiraan semata, tidak ada bukti dokumen yang dapat ditunjukkan oleh Terbanding
yang menjadi dasar penetapan tersebut. Hal tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 1
ayat (7) PMK nomor 160/PMK.04/2010, oleh karenanya harus dibatalkan;

- Untuk bahan periksa dan pertimbangan Majelis, terlampir dokumen pendukung untuk
membuktikan bahwa harga yang diberitahukan adalah harga yang sebenarnya atau
yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Kepabeanan aquo yo. Pasal 1 ayat (7) PMK nomor 160/PMK.04/2010;
(Daftar dokumen pendukung terlampir)

bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon berkesimpulan:
a. Koreksi/penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Terbanding atas barang impor pada

Pos 2 PIB nomor 549587 tanggal 28 November 2017 adalah keliru, tidak berdasar. Tidak
ada bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang dapat ditunjukkan oleh
Terbanding yang menjadi dasar koreksi/penetapan, hal tersebut melanggar ketentuan
Pasal 1 ayat (7) PMK nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010, oleh
karenanya koreksi/penetapan Terbanding harus dibatalkan;

b. Berdasarkan bukti-bukti dokumen impor yang ada, nilai pabean yang diberitahukan
dalam PIB nomor 549587 tanggal 28 November 2017 sudah benar, sesuai dengan harga
yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, memenuhi ketentuan Pasal 15
ayat (1) UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
UU No.17 Tahun 2006 yo. Pasal 1 ayat (7) PMK nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1
September 2010. Oleh karenanya harga yang diberitahukan dalam PIB nomor 549587
tanggal 28 November 2017 harus diterima;

c. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan seluruhnya permohonan banding
Pemohon, namun sekiranya Majelis berpendapat lain (ex aequo et bono) mohon putusan
yang seadil-adilnya sesuai hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menurut Majelis:
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bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini sesuai Keputusan Terbanding Nomor
KEP-2560/KPU.01/2018 tanggal 26 Maret 2018 adalah penetapan nilai pabean atas barang
impor ABS Powder White (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Japan,
yang diberitahukan dalam PIB Nomor 549587 tanggal 28 November 2017, nilai pabean CIF
USD14,572.53 dan oleh Terbanding nilai pabean ditetapkan menjadi CIF USD44,113,64,
sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan bea masuk, pajak dalam
rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp272.451.000,00 (dua ratus
tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang tidak disetujui oleh
Pemohon Banding;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995, mengatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai
transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan Bea
Masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-
syarat tertentu;

bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa Nilai Pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost,
Insurance, dan Freight (CIF);

bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa Nilai transaksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya
dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam
Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan
pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk
dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor 549587 tanggal 28
November 2017, uraian ABS Powder White (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB),
jumlah barang 47.320 MT (133 Packages), negara asal Japan, pengirim/penjual Waen
Trading Co. Ltd., House B/L nomor YMLU1288004940 tanggal 01 November 2017,
Invoice/Packing List Nomor WPP/10/01/2017 tanggal 24 Oktober 2017, sebesar total CIF
USD14,572.53 (CFR USD14,572.53, asuransi DN);

bahwa Pasal 15 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, mengatur bahwa
dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan
nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata
cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean
dengan pembatasan tertentu;

bahwa Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa Pejabat Bea
dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk
sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal pemberitahuan pabean;

bahwa Terbanding melakukan penetapan nilai pabean barang impor Pos 2 pada PIB Nomor
549587 tanggal 28 November 2017, dengan menggunakan Metode Pengulangan (fallback)
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dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang diterapkan secara
fleksibel (Metode VI/III), sehingga total nilai pabean barang impor pada PIB a quo ditetapkan
dari CIF USD14,572.53 menjadi CIF USD44,113,64;

bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010
tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa:

(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.

(2) Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(a) mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan objek

suatu transaksi jual-beli;
(b) meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
(c) meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan/ tidak

termasuk dalam nilai transaksi;
(d) meneliti hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan

pemeriksaan fisik; dan
(e) menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada

pemberitahuan pabean impor;

bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa:

“(1) Dalam hal penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
menunjukkan bahwa:
a. barang impor yang bersangkutan bukan merupakan objek suatu transaksi jual-

beli;
b. persyaratan nilai transaksi tidak terpenuhi;
c. unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang harus ditambah/tidak termasuk pada nilai

transaksi tidak dapat dihitung dan/ atau tidak didasarkan Bukti Nyata atau Data
yang Objektif dan Terukur; atau

d. hasil pemeriksaan fisik menunjukkan Jenis, spesifikasi atau jumlah barang yang
diberitahukan tidak sesuai dengan pemberitahuan,

Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi Barang
Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai
hierarki penggunaannya.”

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi tidak dapat digunakan
sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 23
ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai
Pabean (LPPNP) nomor 015671 tanggal 15 Desember 2017, Terbanding melakukan
penetapan nilai pabean barang impor Pos 1 pada PIB nomor 549587 tanggal 28 November
2017, uraian barang ABS Powder Black (Grade C) dengan menggunakan Metode
Pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Nilai Transaksi Barang Serupa yang
diterapkan secara fleksibel (Metode VI/III), sehingga harga satuan barang impor Pos 1 pada
PIB a quo ditetapkan dari CIF USD250.0000/MT menjadi CIF USD1.7359/Kg, PIB
pembanding nomor 549773 tanggal 28 November 2017 (Pos 1), B/L tanggal 15 November
2017, uraian barang Plastic Resin: ABS 10JK2A NP;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Pos 1 pada PIB pembanding nomor 549773
tanggal 28 November 2017, negara asal Japan, importir PT SI, pemasok Sojitz Pla-Net
Corporation, B/L tanggal 15 November 2017, uraian barang Plastic Resin: ABS 10JK2A NP,
jumlah barang 288,000.00 Kg (288.00 MT), harga satuan CIF USD1.7350/Kg;

bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
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Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa dua barang dianggap serupa atau yang
selanjutnya disebut Barang Serupa adalah apabila keduanya memiliki karakteristik dan
komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara
komersial dapat dipertukarkan, serta:

a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama;

bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai
Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa nilai transaksi barang serupa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk dasar penentuan nilai
pabean sepanjang memenuhi persyaratan:

a. berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan
berdasarkan nilai transaksi;

b. tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam waktu 30
(tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang
sedang ditentukan nilai pabeannya; dan

c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan
jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;

bahwa angka 3 Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang
Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa petunjuk penyesuaian tingkat
perdagangan dan/atau jumlah barang dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai
transaksi barang serupa adalah sama sebagaimana diuraikan untuk nilai transaksi barang
identik yang dijelaskan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini;

bahwa angka 3 huruf a dan huruf b Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor
160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa
penyesuaian jumlah barang dan tingkat perdagangan dengan menggunakan informasi yang
objektif dan terukur berupa price list dari pemasok data pembanding;

bahwa angka 4 huruf b Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010
tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, mengatur bahwa Metode
Pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang identik atau nilai
transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel diterapkan:

1) Atas jangka pengapalan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai
harga satuan menjadi 90 hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang
impor yang sedang ditetapkan

2) Atas barang identik atau barang serupa yang diproduksi di negara lain di luar negara
tempat produksi barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya dapat
digunakan untuk dasar menetapkan nilai pabean.

3) Dengan penyesuaian spesifikasi barang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, penetapan nilai pabean Pos 1 pada PIB a quo
menggunakan ketentuan 4 huruf b 3) Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor
160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016;

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam surat
banding dan yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Mejelis atas Purchase Order (PO) nomor 001/2017 yang
diterbitkan oleh Pemohon Banding untuk Waen Trading Co. Ltd., payment 7 days from
invoice date, dengan rincian barang sebagai berikut:

N
o

Description Quantity U/ Price Total
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1 ABS Powder White (Grade C) 3,458 M/T USD350.00 USD1,210.30
2 ABS Powder Black (Grade C) 19,893 M/T USD250.00 USD4,973.25
3 ABS Powder White (Grade C) 23,969 M/T USD350.00 USD8,388.98

TOTAL USD14,572.53

bahwa berdasarkan pemeriksaan Mejelis atas Sales Contract antara Waen Trading Co.
Ltd. (Seller) dan Pemohon Banding (Buyer) nomor WPP/10/01/2017 tanggal 12
September 2017, payment C&F Jakarta Port by T/T Remittance, dengan rincian barang
sebagai berikut:

N
o

Description of Goods Quantity (M/T) Unit Price (USD) Total (USD)

1 ABS Powder White (Grade C) 3,458 350.00 USD1,210.30
2 ABS Powder Black (Grade C) 19,893 250.00 USD4,973.25
3 ABS Powder White (Grade C) 23,969 350.00 USD8,388.98

TOTAL 47,320 USD14,572.53

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Commercial Invoice/Packing List nomor
WPP/10/01/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Waen Trading Co. Ltd. untuk
Pemohon Banding, payment, description of goods (uraian barang), quantity, unit price (harga
satuan), dan total nilai invoice sebagaimana tersebut pada Sales Contract nomor
WPP/10/01/2017 tanggal 12 September 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas B/L nomor YMLU1288004940 tanggal 01
November 2017, Shipper Waen Trading Co. Ltd., consignee PT HSP , notify party PT GMT ,
vessel/voy YM Initiative 193S, port of loading Moji (Japan), port of discharge Jakarta
(Indonesia), description of packages and goods 133 Packages ABS Powder White (Grade C)
and ABS Powder Black (Grade C), berat kotor 49,810.00 Kg, kubikasi (measurement) 100.00
CBM; dimana tercantum freight prepaid;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Insurance Policy, nomor
certificate I524446, nomor polis 152444.11.2017, tanggal penerbitan 11 November 2017, yang
diterbitkan oleh PT BI , tertanggung PT HSP , barang yang dipertanggungkan 133 Packages
ABS Powder White (Grade C) and ABS Powder Black (GradeC)), nilai pertanggungan
USD14,572.53, invoice nomor WPP/10/01/2017 tanggal 24 Oktober 2017, B/L nomor
YMLU1288004940 tanggal 01 November 2017, vessel YM Initiative V.193S, nilai premi
USD24.60;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Permohonan Pengiriman Uang (Application for
Fund Transfer) Bank BCA tanggal 01 November 2017, tercatat transfer sebesar
USD14,572.00 dan provisi USD25.00 (IDR198.570.006,00, kurs USD1.00=IDR13.598,00),
pengirim PT HSP , nomor rekening 7015228938, beneficiary Waen Trading Co. Ltd., nomor
rekening 0047960, Swift Code BOTKJPJT pada Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon
Banding, nomor rekening 7015228938, periode 31 Oktober 2017 s.d. 30 November 2017,
tercatat tarikan tunai sebesar IDR198.570.006,00 tanggal 01 November 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding melakukan pencatatan atas
pembayaran barang impor pada invoice nomor WPP/10/01/2017, antara lain pada Jurnal
Umum dan Buku Bank periode 01 s.d. 30 November 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nilai barang
impor yang diberitahukan Pemohon Banding dalam PIB Nomor 549587 tanggal 28 November
2017 atas barang impor ABS Powder White (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB),
quantity 47.320 MT (133 Packages), negara asal Japan, sebesar CIF USD14,572.53 adalah
nilai transaksi yang merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;SE
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Menimbang

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam
persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan untuk
mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai barang impor
ABS Powder White (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Hongkong,
sebesar CIF USD14,572.53 sesuai PIB Nomor 549587 tanggal 28 November 2017, sehingga
bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda yang harus dibayar nihil.

Mengingat

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

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor: KEP-2560/KPU.01/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan
Atas Keberatan PT HSP Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai
Dalam Surat Penetapan Tarif Dan/Atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-
028437/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2017 tanggal 15 Desember 2017, atas nama: PT HSP ,
NPWP - , dan menetapkan nilai barang impor ABS Powder White (3 jenis barang sesuai
lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD14,572.53 sesuai yang diberitahukan dalam PIB
Nomor 549587 tanggal 28 November 2017, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka
impor serta denda yang masih harus dibayar nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, berdasarkan
musyawarah Hakim Majelis XIXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera
Pengganti sebagai berikut:

Dr. Bambang Sriwijatno, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua,
Usman Pasaribu, S.Sos, M.H. sebagai Hakim Anggota,
Hafsah Febrianti, S.H., LL.M. sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu
Wawan Haryanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu
tanggal 30 Januari 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,
tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding.
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