
Marsiah (56), petani apel di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kot Batu, Jawa Timur, memanen apelnya, Jumat (1/1). Para

petani apel khawatir pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China per 1 Januari 2010 akan membuat apel dari

China semakin gencar menyerbu pasar domestik.
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Jakarta, Kompas - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghadapi tantangan serius setelah

beberapa perjanjian perdagangan bebas diaktifkan mulai 1 Januari 2010. Tantangan tersebut

terutama dengan diberlakukannya Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan, di bawah kepemimpinan yang baru

Ditjen Bea dan Cukai lebih mampu menangkal penyelundupan yang bisa semakin marak.

Harapan itu disampaikan Mekeu, Kamis (31/12) di Jakarta, seusai melantik Thomas Sugijata

sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai menggantikan Anwar Suprijadi.

Anwar sebenarnya sudah harus pensiun 31 Desember 2008, tetapi atas keputusan presiden

masa jabatannya sebagai Dirjen Bea dan Cukai diperpajang hingga 31 Desember 2009.

Menurut Menkeu, penerapan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) secara

sebagian-sebagian bisa memunculkan kerawanan dalam penanganan kepabeanan di Indonesia.

Salah satunya adalah dalam penetapan keabsahan surat keterangan asal (SKA) barang.

SKA yang digunakan untuk perdagangan antarnegara peserta FTA akan dibuat khusus sehingga

setiap barang akan dikenai tarif bea masuk sesuai kesepakatan dalam FTA tersebut.

Masalahnya, SKA merupakan selembar kertas yang jumlahnya bisa ribuan lembar per hari dan

harus diverifikasi oleh petugas Bea dan Cukai di pelabuhan.

SKA dari importir biasanya dikirim ke Bea dan Cukai di Indonesia dengan faksimile sehingga

kerap seperti fotokopi dan tidak jelas. Ini rawan pemalsuan SKA. ”Importir dari negara bukan

peserta FTA bisa saja membuat SKA palsu untuk mendapatkan tarif bea masuk yang lebih

rendah,” ujar Menkeu.

Selain mengawal FTA, Sri Mulyani menegaskan, tugas utama Dirjen Bea dan Cukai lainnya

adalah memastikan agar nilai-nilai reformasi birokrasi di institusi ini terserap lebih dalam. Tidak

hanya sampai ke pejabat eselon II, tetapi hingga ke petugas pelaksana lapangan.

Menkeu mengharapkan Thomas mampu memanfaatkan momentum guna mengembalikan

kepercayaan kepada orang asal Ditjen Bea Cukai sendiri. Setelah empat tahun, lembaga ini

dipimpin orang dari luar Ditjen Bea dan Cukai.

”Kepercayaan yang diberikan merupakan ujian untuk Dirjen Bea dan Cukai serta pegawainya,”

ujar Sri Mulyani.

Seusai pelantikan, Thomas mengatakan, dibanding Malaysia, personel Bea dan Cukai Indonesia

jauh lebih sedikit. Padahal, dari sisi jumlah pulau dan luas wilayah, Indonesia adalah negara yang

sangat besar.
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Bahkan, Hongkong, yang ukuran wilayahnya jauh lebih kecil daripada Indonesia, memiliki

personel Bea dan Cukai mencapai 5.000 orang.

”Malaysia memiliki 13.000 petugas, sedangkan Indonesia hanya 10.600 orang. Pertumbuhan

personel kami dalam dua tahun terakhir justru minus. Dari 11.000 orang pada tahun 2007, saat

ini tinggal 10.600 orang,” katanya.

Untuk itu, ujar Thomas, penambahan personel akan menjadi prioritas ke depan.

”Meskipun kurang personel, tingkat penyelundupan bisa terus kami tekan. Penerimaan tahun

depan diusahakan melebihi target sekitar Rp 3 triliun,” katanya.

Thomas Sugijata dilahirkan di Yogyakarta pada 21 Juni 1951. Dia menjabat Direktur Penindakan

dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai sejak 28 April 2009. Sebelumnya, pernah ditempatkan

sebagai Direktur Audit (2005-2009), Sekretaris Ditjen Bea dan Cukai (2001-2005), dan Ketua

Kelompok Kerja Tim Percepatan Reformasi Bidang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, 2006

hingga sekarang. (OIN)
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