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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Perencanaan strategis merupakan suatu perangkat manajemen 

sebagai program atau langkah untuk mencapai visi dan menjalankan misi 

organisasi. Perencanaan strategis melihat kondisi masa lalu untuk 

memperkirakan dan mempengaruhi kondisi di masa mendatang. Mengingat 

pentingnya perencanaan strategis tersebut, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap kementerian untuk 

menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk 

periode lima tahun. 

Sesuai Diktum keempat dan keenam Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Keuangan Tahun 2015–2019, mengamanatkan seluruh unit eselon I, eselon 

II, instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan 

Kementerian Keuangan untuk menyusun Renstra yang ditetapkan dengan 

keputusan pimpinan unitnya. Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai unit eselon 

II di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 

merupakan unit yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan kekayaan negara di 

bidang kepabeanan dan cukai melalui penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan. Untuk melaksanakan peran tersebut, Pusdiklat Bea dan Cukai 

telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat Bea dan Cukai 

tahun 2015-2019 yang meliputi rumusan visi, misi, serta arah kebijakan 

dan strategi sebagai arah pedoman Pusdiklat Bea dan Cukai untuk lima 

tahun ke depan. 

Renstra Pusdiklat Bea dan Cukai merupakan serangkaian rencana 

tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara 
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pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Renstra akan 

diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi 

dan misi Pusdiklat Bea dan Cukai dengan memperhatikan faktor internal 

dan lingkungan strategis. Dengan Renstra, organisasi mempertimbangkan 

kelebihan dan kekurangan internal organisasi yang dimiliki, peluang yang 

dimiliki organisasi, serta tantangan dari luar organisasi. 

Bab ini menyajikan kondisi umum Pusdiklat Bea dan Cukai yang 

merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian atas Renstra 

periode sebelumnya (2010-2014). Dan Bab ini juga membahas tentang 

aspirasi pemangku kepentingan kepada Pusdiklat Bea dan Cukai melalui 

beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan maupun survey, dan lebih 

lanjut Bab ini membahas potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh 

Pusdiklat Bea dan Cukai. 

1.1 Kondisi Umum 

Pusdiklat Bea dan Cukai telah menetapkan rencana strategis tahun 

2010-2014 dengan visi menjadi pusat pendidikan dan pelatihan terdepan 

dalam menghasilkan SDM keuangan dan kekayaan negara di bidang 

kepabeanan dan cukai yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan 

bertanggungjawab. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pusdiklat Bea dan 

Cukai menetapkan misi mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Dalam rangka menunjang visi dan misi tersebut, Pusdiklat Bea dan 

Cukai menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

a. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara di bidang 

kepabeanan dan cukai yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, 

dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan. 

b. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan dan 

cukai dengan tata kelola yang baik. 
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Berikut rincian pencapaian untuk setiap tujuan dan sasaran tersebut: 

1.1.1 Menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Negara di 

Bidang Kepabeanan dan Cukai yang Amanah, Profesional, 

Berintegritas Tinggi, dan Bertanggung Jawab Melalui Pendidikan 

Dan Pelatihan 

a. Menumbuhkan budaya penelitian/kegiatan ilmiah pada SDM di 

lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai 

Dalam rangka menumbuhkan budaya penelitian/kegiatan ilmiah 

pada SDM di lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Bea 

dan Cukai mendorong widyaiswara untuk turut aktif dalam 

pelaksanaan riset khususnya terkait dengan kepabeanan dan 

cukai. Riset yang dihasilkan merupakan salah satu Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2011-2013. 

Capaian kinerjanya dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1. Capaian IKU Jumlah Riset yang Dihasilkan Widyaiswara 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1. 2011 1 Laporan 1 Laporan 100% 

2. 2012 1 Laporan 1 Laporan 100% 

3. 2013 1 Laporan 2 Laporan 200% 

 

Mulai tahun 2014, IKU riset yang dihasilkan WIdyaiswara 

dieskalasi dalam IKU total Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan. 

b. Mewujudkan diklat melalui pemanfaatan hasil-hasil penelitian/ 

kajian ilmiah dan data kebutuhan diklat yang relevan dengan 

kebutuhan kompetensi pemangku kepentingan. 

Selain melalui identifikasi kebutuhan diklat (IKD), kebutuhan 

diklat yang relevan dengan kebutuhan kompetensi pemangku 

kepentingan juga diperoleh melalui pemanfaatan hasil-hasil 

penelitian/kajian ilmiah serta hasil evaluasi yang dilakukan. 
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Terkait pemenuhan kebutuhan diklat, Pusdiklat Bea dan Cukai 

telah melaksanakan hal – hal sebagai berikut: 

1) Sampai dengan tahun 2013, Pusdiklat Bea dan Cukai telah 

melaksanakan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD), 

pada saat itu pelaksanaan IKD dilakukan oleh Pusdiklat dengan 

berkordinasi kepada pihak pengguna dalam hal ini Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. IKD reguler dilaksanakan 1 kali dalam 

setahun, sebelum tahun pelaksanaan diklat. Sejak tahun 2014 

BPPK telah menyempurnakan proses Identifikasi Kebutuhan 

Diklat (IKD) dengan mengajukan usulan Peraturan Menteri 

Keuangan tentang IKD yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 37/KM.012/2014 tentang Pedoman 

Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di 

Lingkungan Keuangan pada tanggal 14 Februari 2014. 

Perubahan mendasar dari aturan tersebut adalah IKD 

dilakukan oleh user (dalam hal ini DJBC), Pusdiklat Bea dan 

Cukai yang bertindak selaku pengampu program melakukan 

asistensi dalam pelaksanaan IKD, dan menyusun program 

diklat kemudian dituangkan dalam kalender diklat, dan BPPK 

melakukan proses harmonisasi untuk mempertemukan dan 

menjembatani kepentingan seluruh stakeholder BPPK.  

2) Capaian atas IKU rasio pemenuhan program diklat yang 

dipenuhi oleh Pusdiklat Bea dan Cukai terhadap program diklat 

dibutuhkan stakeholder pada periode 2011-2013 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Capaian IKU Rasio Pemenuhan Program Diklat 

Dipenuhi terhadap Program Diklat Dibutuhkan 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1. 2011 50% 100% 200% 

2. 2012 55% 71,11% 129,29% 

3. 2013 70% 100% 142,86% 
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IKU pemenuhan program diklat yang dipenuhi terhadap program 

diklat yang dibutuhkan pada periode selanjutnya lebih ditekankan 

pada sasaran program yang akomodatif, dengan mengedepankan 

IKU persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 

Kemenkeu. Capaian pada tahun 2014 adalah sebesar 115,88%. 

3) Pusdiklat Bea dan Cukai juga telah meraih capaian yang baik 

dalam IKU kesesuaian program diklat dengan kebutuhan 

pemenuhan kompetensi. Capaian kinerja setiap tahunnya dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Capaian IKU Kesesuaian Program Diklat dengan 

Kebutuhan Pemenuhan Kompetensi 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1. 2011 85% 100% 117,65% 

2. 2012 95% 100% 105,26% 

 

IKU ini termasuk IKU yang terdapat irisan dengan IKU 

sebelumnya sehingga pada periode selanjutnya IKU kesesuaian 

program diklat dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi lebih 

dikedepankan melalui program evaluasi kebijakan yang 

komprehensif dengan IKU presentase program diklat yang 

berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi, dengan 

pencapaian sebagai berikut : 

Tabel 4. Capaian IKU Prosentase Diklat yang Berkontribusi 

terhadap Peningkatan Kompetensi 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1. 2013 90% 95% 105,56% 

2. 2014 100% 100% 100% 
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c. Penyediaan tenaga pengelola diklat yang professional 

Dalam rangka menunjang profesionalisme dalam pengelolaan 

diklat, Pusdiklat Bea dan Cukai telah melaksanakan beberapa 

program dan pencapaiannya sebagai berikut: 

1) Penyelenggaraan program capacity building bagi pegawai 

Pusdiklat Bea dan Cukai dalam bentuk Workshop Service Level 

Agreement. Workshop ini dimaksudkan untuk mendorong 

tenaga pengelola diklat yang profesional. Workshop tersebut 

diselenggarakan dalam dua periode, yaitu bulan Januari 2013 

dan bulan Desember 2013, dengan materi yang ditekankan 

berupa proses pelayanan prima. 

Capaian IKU kualitas layanan prima dalam pendidikan dan 

pelatihan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Capaian IKU Kualitas Layanan Prima dalam Pendidikan 

dan Pelatihan 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1. 2010 60% 68,63% 114,39% 

2. 2011 70% 87.15% 124.50% 

3. 2012 75% 91.67% 122.22% 

4. 2013 83% 86.29% 103.96% 

 

Pada periode selanjutnya IKU kualitas pelayanan prima dalam 

pendidikan dan pelatihan diakomodasi melalui program ISO 

9001:2008 untuk seluruh layanan dan proses pengelolaan diklat 

yang sudah diperoleh Pusdiklat Bea dan Cukai sejak akhir tahun 

2013, dan pada tahun 2014 IKU yang ditargetkan adalah lolos re-

audit ISO 9001:2008, dan hasilnya IKU tersebut dapat 

dipertahankan. 

2) Pengiriman pegawai untuk mengikuti program pengembangan 

SDM. Untuk mendorong terciptanya tenaga pengelola diklat 
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profesional, Pusdiklat Bea dan Cukai juga komitmen untuk 

senantiasa mengirim pegawainya untuk mengikuti program 

pengembangan SDM melalui diklat. Sampai dengan tahun 

2013, Pusdiklat Bea dan Cukai meraih capaian yang baik 

untuk IKU persentase pegawai pusdiklat yang memenuhi target 

diklat. Mulai tahun 2013 IKU ini dilakukan formulasi ulang 

dengan menerapkan pemenuhan standar jamlat yang 

diberlakukan di seluruh Kemenkeu. Jadi pada IKU yang lama 

(2010-2012) yang dihitung adalah jumlah pegawai yang 

mengikuti diklat, sedangkan pada IKU yang baru mulai tahun 

2013 yang dhitung adalah jumlah pegawai yang telah 

memenuhi standar minimal jam latihan yang telah ditetapkan 

oleh Kementerian Keuangan. Capaian kinerja setiap tahunnya 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Capaian IKU Persentase Pegawai Pusdiklat yang 

Memenuhi Target Diklat/Standar Jamlat 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1. 2010 50% 79,45% 158% 

2. 2011 50% 81.54% 163.08% 

3. 2012 60% 73.86% 123.10% 

4. 2013 70% 92.86% 132.66% 

 

Periode selanjutnya IKU tersebut lebih dikedepankan melalui 

program SDM yang kompeten, kreatif dan memiliki perilaku yang 

tepat, dengan IKU presentase pejabat di lingkungan Pusdiklat Bea 

dan Cukai yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. 

Pencapaian pada tahun 2014 adalah 98,97%. 
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d. Penyediaan tenaga pengajar yang kompeten dan profesional 

Untuk menyediakan tenaga pengajar yang kompeten dan 

profesional, hal – hal yang sudah dilakukan Pusdiklat Bea dan 

Cukai adalah sebagai berikut: 

1) Pengajar senantiasa dilakukan evaluasi untuk dapat diketahui 

penilaian siswa atas proses belajar dan mengajar yang telah 

dilakukannya. Pusdiklat meraih capaian yang baik pada IKU 

persentase widyaiswara/pengajar yang dinilai minimal baik. 

Capaian kinerja setiap tahunnya dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 7. Capaian IKU Persentase Widyaiswara/Pengajar yang 

Dinilai Minimal Baik 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1. 2010 95% 100% 105,26% 

2. 2011 85% 100% 117.65% 

3. 2012 95% 99.55% 104.79% 

4. 2013 95% 99.71% 104.96% 

 

Periode selanjutnya IKU ini dikembangkan menjadi tiga IKU, 

pertama IKU indeks kepuasan peserta diklat atas pengajar 

dengan target sebesar 4 (dari skala 5), realiasasi yang didapat 

sebesar 4,42 sehingga capaian pada tahun 2014 sebesar 

110,50%. Kedua indeks kepuasan peserta diklat atas bahan 

ajar dengan target sebesar 4 (dari skala 5), realisasi yang 

didapat sebesar 4,37 sehingga capaian pada tahun 2014 

sebesar 109,25% Dan ketiga indeks kepuasan peserta diklat 

atas metodologi pembelajaran dengan target sebesar 4 (dari 

skala 5), realisasi yang didapat sebesar 4,39 sehingga capaian 

pada tahun 2014 sebesar 109,75% 

2) Selain evaluasi pengajar oleh siswa, untuk mendorong 

peningkatan kompetensi pengajar/widyaiswara, Pusdiklat Bea 



9	  
	  
	  

dan Cukai di tahun 2013 menerapkan IKU persentase 

widyaiswara yang mengikuti kegiatan pengembangan, IKU ini 

bertujuan untuk memastikan setiap pengajar diberikan 

kecukupan dalam peningkatan kompetensinya. Adapun capaian 

dari IKU ini adalah sebesar 121,22%, yaitu dari target 60% 

dengan realisasi sebesar 72,73 persen, dan sejak 2014 IKU ini 

diintegrasikan pada IKU presentase pejabat di lingkungan 

Pusdiklat Bea dan Cukai yang telah memenuhi standar 

kompetensi jabatan. Pencapaian pada tahun 2014 adalah 

98,97%.  

Kegiatan pengembangan yang dilakukan baik di dalam maupun 

di luar negeri, merupakan tindak lanjut hasil identifikasi 

kompetensi widyaiswara, dan merupakan bagian dari 

pelaksanaan tugas yang widyaiswara secara keseluruhan. IKU 

ini mulai digunakan sebagai IKU Pusdiklat Bea dan Cukai sejak 

2013. Berikut adalah jumlah data penugasan widyaiswara. 

 

Tabel 8. Jumlah Data Penugasan Widyaiswara 

No Tahun Jumlah Keterangan 

1. 2013 759 SPMK 

2. 2014 731 SPMK 

 

Sedangkan penugasan pengembangan widyaiswara yang 

dilakukan melalui pengiriman widyaiswara ke Luar Negeri 

adalah sebagai berikut :   

a) 1 orang widyaiswara tugas belajar mengikuti pendidikan S3 

di Universite Montesquieu Bordeaux IV, Perancis (2011 s.d 

2015); 

b) Keikutsertaan widyaiswara dalam Partnerships in Customs 

Academic Research and Development–World Custom 

Organization (PICARD-WCO), yaitu pertemuan tahunan yang 

dihadiri penyelenggara kediklatan, pengembangan dan riset 
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di bidang kepabeanan diantara negara – negara anggota 

yang tergabung dalam organisasi kepabeanan dunia, WCO. 

Yaitu pada   

• 18 – 20 September 2013 di St. Petersburg, Rusia 

(sebagai peserta). 

• 17 – 19 September 2014 di Puebla, Mexico (sebagai 

penyaji)   

 

e. Menghasilkan lulusan diklat yang berkualitas 

Dalam menghasilkan lulusan diklat yang berkualitas Pusdiklat 

Bea dan Cukai telah meraih capaian yang baik untuk IKU 

persentase lulusan diklat dari kementerian keuangan dengan 

predikat minimal baik. IKU ini bertujuan untuk mengukur 

seberapa besar peserta yang didiklatkan di Pusdiklat Bea dan 

Cukai lulus dengan predikat minimal baik, yaitu lulus dengan 

nilai akhir sebesar kisaran 76 sampai dengan 89,99. Adapun 

capaian kinerja setiap tahunnya dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 9. Capaian IKU Persentase Lulusan Diklat dari 

Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik 

No Tahun Target Realisasi Capaian 

1. 2010 75% 90,82% 121,10% 

2. 2011 80% 93.09% 116.37% 

3. 2012 85% 90.03% 105.91% 

4. 2013 87% 93.61% 107.60% 

5. 2014 90% 90.33% 100.37% 

 

1.1.2 Menjadi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kepabeanan 

dan Cukai dengan Tata Kelola yang Baik 

a. Mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

telah ditetapkan 
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Dalam pelaksanaan tugasnya Pusdiklat Bea dan Cukai selalu 

berpedoman pada SOP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.12/2013 tentang 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (Standard Operating 

Procedures) di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan.   

Atas implementasi SOP yang telah ditetapkan, Pusdiklat Bea dan 

Cukai telah mendapatkan capaian berupa sertifikasi ISO 

9001:2008 sejak tahun 2013 dan dipertahankan pada tahun 2014, 

yang diberikan oleh Societe Generale de Surveillance (SGS). Selain 

itu Pusdiklat Bea dan Cukai juga mendapatkan penghargaan 

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Keuangan pada 

tahun 2014. 

b. Mengembangkan sistem aplikasi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

Pengembangan sistem aplikasi TIK yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di BPPK dikoordinasi dan dikelola oleh Bagian TIK 

pada Sekretariat Badan, dan secara keseluruhan di tingkat 

Kementerian Keuangan dikoordinasikan dan di bawah kendali 

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek 

Keuangan). Pengembangan sistem apilkasi TIK yang digunakan 

dalam proses pembelajaran di Pusdiklat Bea dan Cukai, 

capaiannya adalah sebagai berikut: 

1) Pusdiklat Bea dan Cukai meraih capaian yang baik pada IKU 

persentase pembangunan TI berbasis proses bisnis yaitu 

sebesar 103.33 persen, dengan target sebesar 90 persen dan 

realisasi sebesar 93%. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk 

penyediaan modul – modul pembelajaran yang dapat diakses 

secara online, pengelolaan website dan updating secara berkala, 

serta penerbitan artikel secara rutin melalui website Pusdiklat 

Bea dan Cukai.  
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2) Pusdiklat Bea dan Cukai juga telah menyelenggarakan diklat 

berbasis e-learning pada tahun 2012 dan 2013, yaitu untuk 

DTSD Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I 

Berbasis E-learning, dengan menggunakan fasilitas jaringan 

Learning Management Systems (LMS-BPPK).  

c. Mengembangkan infrastruktur TIK 

Saat ini Pusdiklat Bea dan Cukai telah mengintegrasikan sistem 

dan infrastrukturnya dengan BPPK dan secara keseluruhan 

dengan Pusintek Kementerian Keuangan, sehingga untuk 

pengembangan infrastruktur TIK di Pusdiklat Bea dan Cukai 

menyesuaikan dengan pengembangan infrastruktur TIK di BPPK 

dan Kementerian Keuangan secara keseluruhan.  

 
d. Melakukan identifikasi kebutuhan SDM Pusdiklat Bea dan Cukai 

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan SDM Pusdiklat Bea dan 

Cukai, program yang telah dilaksanakan oleh Pusdiklat Bea dan 

Cukai yaitu melalui analisis beban kerja di lingkungan Pusdiklat 

Bea dan Cukai yang rutin dilakukan setiap tahun, dan hasilnya 

telah dieskalasi sebagai identifikasi kebutuhan SDM BPPK secara 

keseluruhan. 

e. Melakukan identifikasi kompetensi widyaiswara 

Dalam melakukan identifikasi kompetensi widyaiswara, Pusdiklat 

Bea dan Cukai telah melakukan profiling kompetensi widyaiswara 

dan rencana pengembangan widyaiswara, yang bertujuan untuk 

memetakan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk 

meningkatkan kompetensi widyaiswara di lingkungan Pusdiklat 

Bea dan Cukai. Tindaklanjut dari identifkasi kompetensi tersebut 

adalah dalam berbagai bentuk penugasan widyaiswara untuk 

mengikuti kegiatan pengembangan baik di dalam negeri  maupun 

di luar negeri, maupun usulan dalam melakukan rekrutment 

widyaiswara untuk dapat memenuhi kebutuhan widyaiswara 
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sesuai kompetensinya. 

1.2 Aspirasi Pengguna Layanan Pusdiklat Bea dan Cukai 

Pusdiklat Bea dan Cukai merupakan unit eselon II yang 

bertanggungjawab atas pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan 

dan cukai. Pengguna layanan utama Pusdiklat Bea dan Cukai adalah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selain itu Pusdiklat Bea dan Cukai juga 

memberikan layanan kepada counterpart lainnya, seperti kerjasama dengan: 

• BPPK sebagai atasan langsung Pusdiklat Bea dan Cukai dalam 

pelayanan administrasi, serta menjalankan amanat BPPK sebagai 

penyelenggara sertifikasi ahli kepabeanan. 

• Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam bentuk penugasan 

sebagai penyelenggara tes kesehatan dan kebugaran dalam rekruitment 

CPNS Kementerian Keuangan. 

• Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dalam bentuk 

penyediaan program diklat orientasi pegawai Itjen, penyelenggaraan tes 

kesehatan dan kebugaran untuk seleksi pegawai Itjen yang akan masuk 

ke Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) 

• Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (Komwas) dalam bentuk 

penyediaan program workshop kepabeanan dan cukai bagi pegawai 

Komwas.  

• Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) disamping sebagai mitra di 

lingkungan BPPK, juga Pusdiklat Bea dan Cukai sampai saat ini masih 

menerima amanat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Program 

Diploma III Kepabeanan dan Cukai, serta penugasan sebagai 

penyelenggara tes kesehatan dan kebugaran dalam rekruitmen 

Mahasiswa STAN. 

Dalam menjalankan tugas pokok Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai 

penyelenggara diklat di bidang kepabeanan dan cukai, lingkup pendidikan 

dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat Bea dan Cukai, meliputi 
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diklat teknis umum, diklat teknis subtantif dasar, diklat teknis subtantif 

spesialisasi, diklat fungsional, lokakarya (workshop), serta seminar. 

Aspirasi pengguna layanan Pusdiklat Bea dan Cukai ditangkap 

melalui berbagai kegiatan, mulai saat melakukan perencanaan, 

penyelenggaraan bahkan saat evaluasi kegiatan. Selain itu aspirasi juga 

dapat ditangkap melalui serangkaian kegiatan survey. 

Dalam kegiatan perencanaan pengguna layanan telah dilibatkan 

dalam penyusunan identifikasi kebutuhan diklat (IKD), bahkan sejak tahun 

2014 IKD dilakukan langsung oleh pengguna layanan, dalam hal ini DJBC 

sebagai pengguna layanan utama. Hasil IKD disampaikan kepada Pusdiklat 

Bea dan Cukai dalam bentuk kebutuhan diklat, yang kemudian dilakukan 

harmonisasi dan selanjtnya disusun program dan kalender diklat yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan dan kapasitas yang bisa 

diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai. Terhadap kebutuhan yang 

tidak tertampung di Pusdiklat Bea dan Cukai, program diklat 

didistribusikan kepada Balai Diklat Keuangan (BDK) di daerah maupun 

sebagian dapat juga diselenggarakan oleh DJBC dengan program yang telah 

disiapkan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.  

Lebih lanjut dalam penyusunan program dan kurikulum diklat, 

Pusdiklat Bea dan Cukai selalu melibatkan DJBC sebagai pengguna 

layanan utama. Bahkan setelah konsep program dan kurikulum disusun, 

Pusdiklat Bea dan Cukai juga meminta masukan langsung dari unit–unit 

pengguna layanan baik secara tertulis maupun melalui Focus Group 

Discussion serta melalui kunjungan tim kurikulum ke lapangan untuk 

pengumpulan data. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi aspirasi yang 

sudah ditangkap sebelumnya dari unit-unit di pusat sebagai pembuat 

kebijakan.  

Dalam proses penyelenggaraan, aspirasi pengguna layanan juga 

diakomodasi antara lain dalam bentuk keterlibatan unit pengguna layanan 

sebagai tempat praktek kerja lapangan sehingga kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan dapat mencerminkan kondisi yang riil sebagaimana 



15	  
	  
	  

nantinya siswa akan menemuinya di tempat tugas. Para pejabat dan 

pegawai yang kompeten juga ditampung aspirasinya untuk ikut mengampu 

sebagian program diklat yang diselenggarakan, disamping memang adanya 

keterbatasan widyaiswara yang dimiliki Pusdiklat Bea dan Cukai. 

Dalam proses evaluasi, aspirasi ditangkap melalui kegiatan 

penyampaian serifikat yang dilengkapi dengan rekomendasi hasil diklat 

yang disampaikan kepada unit pengguna, sehingga hal tersebut dapat 

digunakan sebagai bahan pengembangan SDM bagi masing-masing 

pegawai. Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa Pusdiklat Bea dan 

Cukai telah memberikan layanan yang baik kepada para pemangku 

kepentingan, Pusdiklat Bea dan Cukai juga melakukan beberapa 

mekanisme evaluasi atas layanan yang telah diberikan. Pertama evaluasi 

atas pengajar, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan seberapa besar 

kualitas layanan para pengajar yang ada di lingkungan Pusdiklat Bea dan 

Cukai. Kedua evaluasi penyelenggaraan, evaluasi ini bertujuan untuk 

mengukur kualitas layanan kurikulum, penyelenggaraan, sistem evaluasi, 

serta sarana dan prasarana yang telah diberikan. Ketiga evaluasi tatap 

muka, evaluasi ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi atas masukan-

masukan yang telah disampaikan oleh peserta sehingga masukan tersebut 

dapat tergali secara tepat. Terakhir adalah melalui evaluasi pasca diklat, 

yang berupaya menangkap aspirasi unit pengguna secara keseluruhan atas 

proses diklat yang telah dilaksanakan, bahkan dalam evaluasi tersebut juga 

disajikan potret pemanfaatan lulusan oleh unit pengguna. 

Selain melalui kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh masing-masing 

unit pada Pusdiklat Bea dan Cukai, potret aspirasi pengguna juga 

ditangkap melalui serangkaian survey yang dilakukan oleh pihak luar 

khususnya survey yang diamanatkan untuk dilakukan di lingkungan 

Kementerian Keuangan, antara lain melalui survey kepuasan pengguna 

layanan yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), maupun saat 

Pusdiklat Bea dan Cukai diamanatkan untuk mengikuti program Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), 

Pusdiklat Bea dan Cukai dilakukan survey oleh Tim Itjen Kemenkeu dan 
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Kementerian PAN dan RB. Serta survey yang dilakukan oleh SGS selaku 

lembaga penerbit ISO dalam rangka Pusdiklat Bea dan Cukai mendapatkan 

ISO 9001:2008 untuk seluruh layanan dan proses pengelolaan Diklat 

Pusdiklat Bea dan Cukai sejak tahun 2013. 

Seluruh aspirasi yang ditangkap dalam serangkaian kegiatan 

tersebut, ditindaklanjuti melalui pelaksanaan dalam program rutin maupun 

dalam bentuk perbaikan atas program yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. Dalam hal ini, dengan penerapan prinsip ISO, aspirasi 

tersebut muncul dalam bentuk saran perbaikan. Tindak lanjut atas saran 

perbaikan dilakukan secara berkesinambungan sehingga diharapkan pada 

periode berikutnya tidak ditemukan kembali saran perbaikan yang sama 

karena tidak ada tindak lanjut dari saran yang sebelumnya. 

 

1.3 Potensi dan Permasalahan 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai organisasi yang 

dinamis, Pusdiklat Bea dan Cukai juga menghadapi potensi dan tantangan 

permasalahan yang harus dihadapi. Potensi dapat bersumber dari 

keekuatan (strength) yang dimiliki Pusdiklat Bea dan Cukai serta peluang 

(opportunities) atas suatu keadaan yang dihadapi dan dapat jadikan modal 

agar Pusdiklat Bea dan Cukai lebih mudah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Sedangkan permasalahan merupakan kondisi yang terjadi atau 

tantangan yang akan dihadapi Pusdiklat Bea dan Cukai dalam mencapai 

tujuannya. 

Potensi yang bersumber dari kekuatan yang dimiliki Pusdiklat Bea 

dan Cukai dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagai berikut: 

1. Pusdiklat Bea dan Cukai dengan dukungan pimpinan dan kebijakan-

kebijakan yang ada, memiliki SDM yang sebagian besar berada pada 

usia produktif dan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup 

tinggi, serta memiliki 13 widyaiswara yang kompetensinya sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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2. Pusdiklat Bea dan Cukai memiliki aset sendiri dengan fasilitas sarana 

dan prasarana yang lengkap, memiliki kedekatan secara historis dan 

lokasi yang menguntungkan, serta komunikasi yang terjalin baik 

dengan DJBC sebagai pengguna layanan utamanya. 

3. Pusdiklat Bea dan Cukai memiliki program diklat yang lengkap dengan 

dukungan jaringan 11 BDK di daerah yang berfungsi sebagai unit 

pelaksana teknis (UPT) BPPK yang dapat menyelenggarakan diklat 

kepabeanan dan cukai di daerah. 

4. Pusdiklat Bea dan Cukai didukung oleh stakeholder eksternal, seperti 

Kopassus TNI AD, KPK, Hinabi (Asosiasi Industri Alat Besar Indonesia), 

Toyota Astra Motor, BPKP, dan Universitas Indonesia, melalui bantuan 

instruktur, pengajar dan narasumber. 

5. Pusdiklat Bea dan Cukai merupakan satu-satunya penyelenggara 

pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai di 

Indonesia karena memang secara legal hanya Pusdiklat Bea dan Cukai 

yang mampu dan diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai. 

Sedangkan potensi yang merupakan peluang (opportunities) yang 

dapat diraih Pusdiklat Bea dan Cukai adalah sebagai berikut: 

1. Potential Trainee dari stakeholder utama dan pendukung yang 

membutuhkan diklat dalam bidang kepabeanan dan cukai masih 

cukup besar. Selain DJBC, beberapa program diklat yang disusun 

Pusdiklat Bea dan Cukai, juga masih dibutuhkan oleh beberapa unit 

lain, seperti Itjen dan Komwas.   

2. Mengantisipasi pelaksanaan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, bahwa semua aparatur sipil negara diwajibkan mengikuti 

program pengembangan SDM. 

3. Dinamika organisasi user, yaitu DJBC yang dinamis dan fleksibel 

dalam perubahan, dan implementasi Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA) 2015 yang mendorong DJBC untuk lebih berbenah terutama 

dalam hal kompetensi sumber daya manusianya. Hal ini 
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menguntungkan bagi Pusdiklat Bea dan Cukai, karena perubahan 

tersebut akan menuntut kompetensi baru yang diperlukan, dan untuk 

hal ini tentunya akan memerlukan peran Pusdiklat Bea dan Cukai. 

4. Kebijakan BPPK yang akan mengarah kepada Corporate University, 

yaitu setiap entitas pendidikan yang merupakan alat strategis yang 

dirancang untuk membantu organisasi induknya dalam mencapai 

tujuannya dengan melakukan kegiatan yang menumbuhkan sikap 

pembelajar dan pengetahuan baik individu maupun organisasi. Ini 

merupakan pendorong bagi Pusdiklat Bea dan Cukai sendiri maupun 

bagi DJBC selaku stakeholder utama untuk senantiasa berkembang 

menjadi organisasi pembelajar, antara lain dengan dukungan 

penunjukan tenaga pengajar dan instruktur yang berpengalaman yang 

bersumber dari unit teknis, mengembangkan metode–metode 

pembelajaran dan meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran 

sehingga mendukung terciptanya corporate university di lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

5. Pusdiklat Bea dan Cukai banyak menerima tawaran kerjasama dari 

institusi internasional, antara lain dari Kedutaan Besar Amerika 

Serikat, U.S. Customs and Border Protection, Australian Customs and 

Border Protection Service, Regional Office Capacity Building - World 

Customs Organization (ROCB-WCO), kerjasama dengan Bea dan Cukai 

ASEAN melalui ASEAN Customs Capacity Building Working Group - 

ASEAN Secretariat (CCBWG), dan	  Asian Development Bank (ADB). 

 

Sedangkan permasalahan yang merupakan kondisi saat ini yang 

dihadapi dan muncul sebagai tantangan bagi Pusdiklat Bea dan Cukai 

adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan jumlah widyaiswara yang dimiliki oleh Pusdiklat Bea dan 

Cukai. Hal ini menyebabkan ketergantungan kepada instruktur, 

pengajar dan narasumber dari luar Pusdiklat Bea dan Cukai, yaitu 

baik dari DJBC maupun praktisi dari instansi lainnya yang 

dibutuhkan untuk membantu pada kompetensi–kompetensi tertentu 
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yang belum dimiliki widyaiswara dalam mengcover kebutuhan diklat 

DJBC. Ketergantungan ini sudah mulai dikurangi dengan mendorong 

widyaiswara untuk aktif mengembangkan kompetensinya melalui 

berbagai penugasan.  

2. Ketersediaan anggaran dan kapasitas penunjang pembelajaran yang 

dimiliki oleh Pusdiklat Bea dan Cukai belum dapat memenuhi 

keseluruhan kebutuhan pengembangan SDM DJBC. Untuk mengatasi 

kondisi tersebut, BPPK melakukan harmonisasi kebutuhan diklat pada 

saat penyusunan IKD, sehingga kebutuhan yang belum tertampung 

dapat diselenggarakan dengan melibatkan BDK, maupun penyediaan 

program–program oleh Pusdiklat Bea dan Cukai untuk dilaksanakan 

oleh DJBC. (Saat ini kapasitas asrama hanya mampu menampung 270 

orang, per kamar diisi 3 orang dan ruang kelas sebanyak 20 ruang dan 

1 laboratorium komputer). 

3. Metode pembelajaran yang digunakan di Pusdiklat Bea dan Cukai 

sebagian besar masih belum lengkap dan masih menekankan pada 

sistem pembelajaran klasikal dan pemenuhan jam praktek yang 

mencukupi, sehingga relatif sulit untuk diterapkan dalam 

pembelajaran secara massal dan kegiatan diklat relatif membutuhkan 

waktu yang cukup panjang. 

Sedangkan kondisi eksternal yang merupakan tantangan yang 

mungkin akan muncul untuk dihadapi Pusdiklat Bea dan Cukai adalah 

sebagai berikut: 

1. Lokasi Pusdiklat Bea dan Cukai merupakan daerah rawan banjir dan 

seringkali terkena banjir. Kondisi semacam ini sangat merugikan  

Pusdiklat Bea dan Cukai, khususnya apabila hal tersebut terjadi di 

tengah program yang masih berjalan. Antisipasi penanganan bencana 

juga merupakan prioritas disamping pengelolaan fungsi kediklatan 

yang merupakan tugas utama Pusdiklat Bea dan Cukai. 

2. Keterbatasan tenaga pengajar diikuti kurangnya minat pegawai yang 

berkompetensi tinggi untuk mengikuti rekrutment widyaiswara BPPK. 
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Hal ini akan berpengaruh kepada ketersediaan tenaga pengajar dengan 

kompetensi di bidang kepabeanan dan cukai yang dibutuhkan 

Pusdiklat Bea dan Cukai. 

3. Kebijakan kediklatan dirasakan masih kurang responsif terhadap 

perkembangan dan inovasi kegiatan pembelajaran (teknologi dan 

metode pembelajaran) serta belum dapat mengantisipasi kebutuhan 

diklat secara tepat. 
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BAB II 

VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI 

 

2.1 Visi Pusdiklat Bea dan Cukai 

Sebagai salah satu unit di BPPK yang memiliki tanggung jawab dalam 

mengembangkan SDM pengelola keuangan negara bidang kepabeanan dan 

cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai mengemban kepentingan yang sangat 

strategis yaitu sejalan dengan fungsi BPPK sebagai pengelola pendidikan 

dan pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan, juga sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan mendukung fungsi DJBC sebagai stakeholder utama 

dalam pengembangan SDM. Dalam melaksanakan perannya yang sangat 

vital tersebut, Pusdiklat Bea dan Cukai dituntut menyesuaikan visinya 

untuk mendukung fungsi BPPK dan DJBC, sehingga visi baru yang 

ditetapkan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai adalah : menjadi lembaga 

pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola 

keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai yang berkelas dunia. 

Visi tersebut bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-cita 

dengan menetapkan aspirasi Pusdiklat Bea dan Cukai yang sejalan dengan 

visi BPPK untuk menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka 

yang berkelas dunia, juga menetapkan suatu tujuan yang menginspirasi 

bagi DJBC sebagai stakeholder utama dalam mencetak pengelola keuangan 

negara di bidang kepabeanan dan cukai yang berkelas dunia. 

 

2.2 Misi Pusdiklat Bea dan Cukai 

Dalam menunjang visi yang baru tersebut, Pusdiklat Bea dan Cukai 

menetapkan misinya sebagai berikut:  

1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM kepabeanan dan 

cukai yang terintegrasi dalam mendukung terwujudnya corporate 

university Kementerian Keuangan 
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2. Melaksanakan pengembangan SDM di bidang kepabeanan dan cukai 

melalui pendidikan dan pelatihan; 

3. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan 

pelatihan di bidang kepabeanan dan cukai yang berkualitas. 

4. Mengembangkan sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran di 

bidang kepabeanan dan cukai. 

5. Meningkatkan kerja sama diklat di bidang kepabeanan dan cukai 

dengan institusi-institusi terbaik 

 

2.3 Nilai–Nilai Kementerian Keuangan 

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Pusdiklat Bea dan Cukai 

menganut dan menerapkan nilai–nilai Kementerian Keuangan sesuai 

Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 

September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang meliputi: 

1. Integritas 

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, 

berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan 

Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta 

selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam 

kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut: 

a.  Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; 

b.  Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. 

2. Profesionalisme 

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, 

Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan 

melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi 

terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam 

kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut: 
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a.  Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; 

b.  Bekerja dengan hati. 

3. Sinergi 

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di 

lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk 

membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang 

produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 

kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan 

berkualitas. 

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam 

kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut: 

a.  Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; 

b.  Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik. 

4. Pelayanan 

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan 

pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian 

Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku 

kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, 

cepat, akurat, dan aman. 

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam 

kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut: 

a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku 

kepentingan; 

b.  Bersikap proaktif dan cepat tanggap. 

5. Kesempurnaan 

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan 

seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa 

melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan 

memberikan yang terbaik. 



24	  
	  
	  

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam 

kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut: 

a. Melakukan perbaikan terus menerus; 

b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas. 

Penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan tersebut diwujudkan 

dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi kediklatan yang 

mencerminkan semua unsur nilai-nilai Kementerian Keuangan, maupun 

dalam setiap diklat yang diselenggarakan baik dalam kurikulum, metode 

pembelajaran, proses penyelenggaraan dan evaluasi diklat, maupun nilai – 

nilai Kementerian Keuangan yang harus senantiasa diterapkan oleh tenaga 

kediklatan, pengajar dan para siswa melalui penetapan pedoman 

penyelenggaraan diklat.  

2.4 Tujuan Pusdiklat Bea dan Cukai 

Tujuan yang ditetapkan merupakan perwujudan misi yang ingin 

dicapai Pusdiklat Bea dan Cukai yaitu : 

a. menghasilkan sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel dalam 

kerangka corporate university Kementerian Keuangan dan memenuhi 

kebutuhan unit pengguna; 

b. menghasilkan SDM di bidang kepabeanan dan cukai yang kompeten 

melalui pendidikan dan pelatihan; 

c. menghasilkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan di bidang 

kepabeanan dan cukai yang berkualitas; 

d. mempunyai sarana prasarana yang lengkap guna mendukung 

pembelajaran di bidang kepabeanan dan cukai; 

e. menghasilkan kerja sama diklat yang dapat meningkatkan kompetensi 

SDM di bidang kepabeanan dan cukai. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA 

KELEMBAGAAN 

 

3.1  Arah Kebijakan dan Strategi Nasional  

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan 

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, telah 

ditetapkan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 sebagai 

berikut: 

 

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN 

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG 

 

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi 

Pembangunan yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 

sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju 

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, 
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dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda 

prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu 

disebut NAWA CITA. Adapun NAWA CITA tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan 

Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara. 

2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, 

Demokratis dan Terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-

Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan. 

4. Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem 

Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan 

Terpercaya. 

5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. 

6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar 

Internasional. 

7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-

Sektor Strategis Ekonomi Domestik. 

8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa. 

9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial 

Indonesia. 

 

3.2.  Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan  

Agenda pembangunan nasional (nawa cita) merupakan hal yang 

memerlukan perhatian khusus di segenap Kementerian dan Lembaga. Oleh 

karena itulah, Kementerian Keuangan juga mendukung nawa cita 

khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan 

yaitu untuk kurun waktu 2015-2019, kebijakan fiskal diarahkan untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta 

mendorong strategi reindustrialisasi dalam transformasi ekonomi dengan 

tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan 

mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja negara, 
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optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang dan peningkatan 

kualitas pengelolaan kekayaan negara. 

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan pada tahun 

2015-2019, dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas 

Pembangunan (Nawa Cita) serta mendukung pencapaian tujuan 

Kementerian Keuangan difokuuskan pada pelaksanaan empat nawa cita 

sebagai berikut : 

• Nawa cita (1); Menghadirkan kembali negara untuk melindungi 

segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 

negara.  

• Nawa cita (3); Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara 

kesatuan.  

• Nawa cita (6); Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di 

pasar internasional.  

• Nawa cita (7); Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.   

Untuk keempat nawa cita tersebut, Kementerian Keuangan bertindak 

selaku leading sektor dalam rangka pencapaian beberapa arah kebijakan 

dan strategi. 

Dalam kerangka mendukung arah kebijakan dan strategi Kementerian 

Keuangan, Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai salah satu unit di BPPK yang 

memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan SDM pengelola keuangan 

negara bidang kepabeanan dan cukai, harus dapat menangkap arah dan 

kebijakan strategi yang dilaksanakan oleh BPPK dan DJBC, dalam hal ini 

arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan yang terkait 

kepabeanan dan cukai, yaitu dalam rangka menwujudkan : 

a. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal; 

b. Peningkatan kelancaran arus barang untuk  mendukung Sistem 

Logistik Nasional; 

c. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community 

protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management. 
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Rincian arah kebijakan dan strategi Pusdiklat Bea dan Cukai akan 

menjelaskan bagaimana hal-hal tersebut dapat dicapai melalui 

pelaksanaan tugas Pusdiklat Bea dan Cukai dalam membentuk SDM di 

bidang kepabeanan dan cukai melalui fungsi kediklatan. 

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi BPPK 

Dalam rangka turut serta mewujudkan agenda pembangunan nasional 

tersebut, BPPK telah menyusun 5 arah kebijakan dan 15 strategi untuk 

mendukung seluruh fungsi pada unit Kementerian Keuangan dalam 

pembentukan SDM yang kompetitif, yaitu: 

1. Terwujudnya organisasi yang fit for purpose dalam rangka 

mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan. 

2. Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi 

kebutuhan unit pengguna. 

3. Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan 

pengembangan SDM. 

4. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi 

tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif. 

5. Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi 

kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi. 

Dalam mendukung arah kebijakan, BPPK menetapkan strategi, yaitu: 

1. Strategi dalam rangka mewujudkan organisasi yang fit for purpose 

untuk mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan 

adalah: 

a. Penataan Organisasi BPPK dengan penguatan fungsi 

perencanaan, pengembangan, dan evaluasi diklat. 

b. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan 

Balai Diklat Kepemimpinan.  

2. Strategi dalam mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang 

memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif adalah 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan 
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kuantitas yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat 

bagi semua pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung 

nawa cita. 

b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi 

pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki 

keterkaitan (link and match) antara diklat yang diselenggarakan 

dan kebutuhan kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan 

strategis Kementerian Keuangan. 

c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik 

Keuangan Negara-STAN.  
 

3. Strategi dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel 

memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah: 

a. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi 

kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa 

depan. 

b. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung 

pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas. 

c. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data 

IKD yang akurat. 

d. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan 

pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk menjadi bagian 

utama dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan 

Kementerian Keuangan. 
 

4. Strategi dalam mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan 

dan pengembangan SDM dengan cara: 

a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan 

kompetensi. 

b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya 

agar dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni. 

c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas. 
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5. Strategi dalam mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui 

sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi dengan cara: 

a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan 

BPPK. 

b. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di 

BPPK. 

c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.  

 

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pusdiklat Bea dan Cukai 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Pusdiklat Bea dan Cukai selaku unit 

Eselon II di BPPK yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan di 

bidang Kepabeanan dan Cukai, penyusunan arah kebijakan dan strategi 

Pusdiklat Bea dan Cukai mengacu pada 5 arah kebijakan dan 15 strategi 

BPPK dan bersamaan mendukung sasaran strategis Kementerian Keuangan 

di bidang kepabeanan dan cukai serta mengakomodasi kebutuhan DJBC 

terkait pengembangan kompetensi pegawai guna mensokong pencapaian 

Rencana Strategik DJBC periode 2015-2019.  

Dalam rangka mengimplementasikan dan mencapai sasaran strategis 

tersebut, Pusdiklat Bea dan Cukai menyusun 4 arah kebijakan yang 

kemudian dijabarkan lebih detail menjadi 12 strategi.  Berikut adalah  arah 

kebijakan dan strategi Pudiklat Bea dan Cukai: 

1. Tersedianya pendidikan dan pelatihan yang memenuhi kebutuhan 

Ditjen Bea dan Cukai dalam mendukung pencapaian strategi DJBC. 

a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan diklat kepabeanan dan 

cukai di Pusdiklat Bea dan Cukai dan BDK. 

b. Penyusunan desain program diklat kepabeanan dan cukai 

berdasarkan data Identifikasi Kebutuhan Diklat.  

c. Penyelenggaraan Knowledge Management di Pusdiklat Bea dan 

Cukai. 
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2. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi 

tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif 

a. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi 

b. Pengembangan learning organization di Pusdiklat Bea dan Cukai  

c. Pengembangan Kerja Sama Diklat Internasional 

3. Tersedianya layanan keahlian di bidang kepabeanan dan cukai 

a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Widyaiswara Pusdiklat Bea 

dan Cukai 

b. Pengembangan budaya riset yang berkualitas 

c. Penyediaan bantuan pengajar untuk diklat kerja sama 

4. Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi 

kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi di bidang kepabeanan 

dan cukai 

a. Pemberlakuan Standar Pelayanan Diklat Kepabeanan dan Cukai di 

Pusdiklat Bea dan Cukai dan BDK 

b. Penerapan Manajemen Mutu di Pusdiklat Bea dan Cukai. 

c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi Kepabeanan dan Cukai di 

Pusdiklat Bea dan Cukai. 

Di bawah ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai 12 Strategi 

Pusdiklat Bea dan Cukai dalam mencapai 4 arah kebijakan dan strategi 

Pusdiklat Bea dan Cukai, dalam mendukung arah kebijakan dan strategi 

BPPK. 

 

3.4.1 Peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Diklat Kepabeanan dan 

Cukai di Pusdiklat Bea dan Cukai 

a. Gambaran Umum 

Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai per 1 

Februari 2015 sebanyak 13.597 orang (sumber : Renstra Kemenkeu 

2015-2019), dari jumlah tersebut untuk tahun 2015 pegawai yang akan 
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mengikuti diklat sebanyak 5.600 orang yang terdiri dari 2.867 orang 

calon siswa DTU Kesamaptaan, 1.049 orang calon siswa DTSD 

Kepabeanan dan Cukai, dan 1.684 orang calon siswa diklat teknis 

lainnya (sumber : IKD DJBC T.A. 2014), namun demikian data tersebut 

belum termasuk rencana kebutuhan pegawai baru DJBC yang 

diperkirakan dalam 5 tahun ke depan mencapai 6.924 orang (sumber : 

Renstra Kemenkeu 2015-2019), sehingga dapat dipastikan jumlah 

pegawai yang akan didiklatkan akan terus tumbuh. 

DJBC selalu menekankan agar penyelenggaraan diklat dilakukan 

dengan peserta diasramakan, karena fungsi asrama adalah sebagai 

kesatrian, yang selama penyelenggaraan diklat diatur pedoman dan 

peraturan disiplin selama tinggal di asrama, sehingga fungsi asrama 

terintegrasi dengan penyelenggaraan diklat dalam pembentukan aspek 

sikap, disamping aspek pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

dalam materi diklat.   

Pusdiklat Bea dan Cukai saat ini sudah memaksimalkan sumber 

daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan diklat. 

Bahkan, penyelenggaraan diklat dengan metode on the job training dan 

e-learning sudah mulai diterapkan sejak tahun 2012.  

Pusdiklat Bea dan Cukai juga telah memberdayakan peran BDK 

untuk menyelenggarakan diklat tertentu yang memang dapat 

diselenggarakan di BDK. Namun, karena banyaknya  diklat teknis 

dengan proporsi materi praktik yang besar menyebabkan masih 

banyaknya kebutuhan diklat yang tidak tertampung.  

Sehingga inovasi yang sudah dilaksanakan tersebut masih 

menyisakan kebutuhan diklat DJBC yang belum terpenuhi, dan 

tantangan terbesarnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana diklat 

maupun anggaran yang dibutuhkan. Kondisi sarana dan prasarana saat 

ini adalah sebagai berikut : 
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1.) Asrama 

Saat ini Pusdiklat Bea dan Cukai memiliki 1 gedung asrama putri 

dan 3 gedung asrama berlantai 3. Kapasitas gedung asrama putri 

adalah untuk dihuni 20 orang. Sedangkan 2 gedung asrama (asrama 

A dan asrama B) diperuntukkan bagi peserta diklat teknis dengan 

jumlah peserta maksimal yang dapat ditampung 180 orang, dengan 

ketentuan bahwa masing-masing kamar dihuni oleh 3 orang peserta 

diklat. 1 gedung asrama lainnya adalah barak untuk siswa DTU 

Kesamaptaan (barak C), yang hanya mampu menampung 120 orang, 

per lantai tanpa kamar dihuni 40 orang peserta diklat dengan jarak 

antar tempat tidur yang cukup sempit 

2.) Ruang Kelas 

Jumlah ruang kelas yang saat ini digunakan untuk 

menyelenggarakan diklat adalah sebanyak 19 kelas, namun kelas 

yang digunakan untuk  penyelenggaraan diklat hanya tersedia 9 

kelas (berada di lantai 2). Hal tersebut dikarenakan ruang kelas di 

lantai 1 dan 3 digunakan untuk siswa Prodip III Kepabeanan dan 

Cukai. 

3.) Ruang Kantin  

Untuk ruang makan siswa diklat terdapat satu gedung yang dapat 

menampung 210 siswa dengan ketentuan bahwa satu meja untuk 6 

orang siswa. 

 b. Rencana Peningkatan Kapasitas  

Dalam setiap penyelenggaraan diklat tentunya diharapkan setiap 

siswa selain merasa nyaman belajar di kelas juga mendapatkan fasilitas 

yang ideal dan memadai guna menunjang kesiapan dalam 

melaksanakan tugas belajar, untuk itu bila kita meninjau kembali 

kondisi ideal fasilitas untuk penunjang diklat, maka untuk asrama A 

dan B, dengan masing–masing kamar mempunyai luas 4 x 5 meter, 

seharusnya hanya ditempati untuk 2 orang, sehingga area privasi dan 
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kenyamanan peserta menjadi lebih baik.  

Sedangkan untuk barak C, dengan memperhatikan jumlah 

kebutuhan diklat kesamaptaan yang begitu besar dibandingkan dengan 

kapasitas asrama, seharusnya kondisi ideal untuk penyelenggaraan 

diklat tersebut adalah adanya barak yang dapat menampung 300 orang 

peserta dengan jarak antar tempat tidur minimal 1,5 meter dari segala 

arah. 

Rencana kedepannya Pusdiklat Bea dan Cukai perlu membenahi 

sarana dan prasarana, dengan usulan sebagai berikut : 

1) Asrama untuk peserta diklat teknis 

Berdasarkan data IKD T.A. 2014, kebutuhan peserta untuk diklat 

teknis pada tahun 2015 adalah 2.733 orang. Dengan memperhatikan 

daya tampung ideal (per kamar 2 orang) maka tingkat kapasitas yang 

harus disediakan adalah 1.367 kamar. Selanjutnya dengan 

memperhatikan lamanya waktu diklat, yaitu diklat teknis DJBC yang 

bervariasi minimal 5 hari (lokakarya) dan paling lama adalah 10 

minggu (DTSD), dan berdasarkan data 3 tahun terakhir, rata–rata 

hari diklat adalah 4 sampai dengan 5 minggu. Dalam 1 tahun, hari 

penyelenggaraan diklat efektif adalah 10 bulan diklat (Februari s.d. 

November). Berdasarkan data di atas, maka dalam setiap hari 

penyelenggaraan diklat, dibutuhkan 137 kamar, sedangkan kondisi 

saat ini hanya tersedia 70 kamar, sehingga saat ini masih 

kekurangan 67 kamar (dengan asumsi kamar untuk peserta wanita 

dan pria dipisahkan, dan saat ini output yang ditargetkan kepada 

Pusdiklat Bea dan Cukai pada T.A. 2015 hanya untuk 1.273 orang 

peserta diklat, dengan anggaran dan sarana prasarana yang ada 

tersebut) 

 

2) Barak untuk peserta kesamaptaan 

Berdasarkan data IKD T.A. 2014, kebutuhan jumlah peserta untuk 

DTU kesamaptaan sebanyak 2.867 orang, dengan daya tampung 
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maksimal barak adalah untuk 120 orang, maka apabila 

dimaksimalkan 10 bulan penyelenggaraan (lama penyelenggaraan 

DTU Kesamaptaan adalah 4 minggu), maka daya tampung maksimal 

hanya untuk 1.200 peserta, sedangkan penyelenggaraan diklat 

kesamaptaan hanya dapat diselenggarakan maksimal 6 angkatan 

dalam setahun, hal tersebut mengingat berbagai hal, seperti DTU 

Kesamaptaan tidak diselenggarakan selama bulan puasa, dan 

ketersediaan tenaga pelatih dari Kopassus TNI AD yang terbatas. 

Berdasarkan hal tersebut, daya tampung maksimal diklat samapta 

adalah 720 orang siswa. Oleh karena itu kebutuhan penambahan 

kapasitas barak, adalah untuk penyelenggaraan DTU Kesamaptaan 

yang bisa menampung minimal 300 orang, dari yang saat ini hanya 

bisa menampung maksimal 120 orang peserta. 

 

3) Sarana pembelajaran untuk diklat teknis 

Untuk mendukung pelaksanaan diklat yang membutuhkan 

ketrampilan teknis pelaksanaan pekerjaan di lapangan, selama ini 

dilakukan melalui kegiatan Simulasi dan  Praktek Kerja Lapangan di 

kantor–kantor di lingkungan DJBC tertentu. Saat ini Pusdiklat Bea 

dan Cukai belum dapat menyediakan tempat sarana praktek yang 

memadai. Dalam rangka mendukung sarana pembelajaran yang 

lengkap dan memadai, Pusdiklat Bea dan Cukai memerlukan sarana 

yang dapat menyerupai kondisi lapangan di lingkungan DJBC, yang 

kami sebut dengan mini office yang terdiri dari : 

a) Laboratorium Komputer dan Bahasa untuk kapasitas 30 orang; 

b) Laboratorium mini penelitian dan identifikasi barang untuk 

kapasitas 30 orang; 

c) Ruang simulasi dan simulator pelayanan dan pengawasan 

kepabeanan dan cukai (Ruang Pelayanan Dokumen, Ruang 

Pemeriksaan Penumpang, Pemeriksaan Barang, Penggunaan Alat 

Bantu Pemeriksaan seperti X-Ray, Ruang Simulasi Pengawasan 

dan Patroli). 
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4) Sarana pembelajaran untuk DTU Kesamaptaan 

DTU Kesamaptaan adalah diklat dasar yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan jiwa korsa dan disiplin pegawai bea dan cukai, yang 

menuntut ketahanan fisik dan mental. Dalam penyelenggaraan DTU 

Kesamaptaan ini dibutuhkan sarana dan prasarana khusus untuk 

membantu pembentukan tersebut, yakni : 

a) Gedung pemeriksaan kesehatan dan psikiatri berikut dokter dan 

psikolog; 

b) Sarana menembak Indoor dan outdoor; 

c) Mobil ambulan lengkap dengan peralatan teknologi terkini; 

d) Bis sebanyak 4 unit untuk mobilisasi; 

 

5) Fasilitas penunjang lainnya 

Disamping fasilitas yang diperlukan dan berhubungan dengan 

kebutuhan primer, dalam pelaksanaan diklat yang diasramakan 

dengan aturan tata tertib berasrama yang ketat, juga terkandung 

kebutuhan tersier lainnya yang diperlukan, seperti sarana olahraga 

maupun hiburan, untuk itu kedepannya Pusdiklat Bea dan Cukai 

perlu menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan 

diklat sebagai berikut : 

a) Jaringan Internet berbasis Fiber Optik  

b) Ruang Multimedia; 

c) Ruang Gym berikut peralatannya, Ruang Karaoke dan Alat Band, 

sebagai fasilitas penunjang diklat.  

 

3.4.2 Penyusunan desain program diklat Kepabeanan dan Cukai 

berdasarkan data Identifikasi Kebutuhan Diklat  

Ditjen Bea dan Cukai sebagai user utama dari Pusdiklat Bea 

dan Cukai mendapat tugas utama dalam agenda pembangunan 

nasional khususnya nawa cita 1 untuk memperkuat jati diri sebagai 

negara maritime yang akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas 
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yaitu kegiatan pelaksanaan pengawasan dan penindakan atas 

pelanggaran peraturan perundang-undangan, intelijen dan 

penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Selain itu, Ditjen 

Bea Cukai juga mendukung perwujudan nawa cita 3, yaitu dengan 

pengembangan kawasan perbatasan yang dilaksanakan melalui 

kegiatan prioritas yaitu kegiatan pelaksanaan pengawasan dan 

penindakan atas pelanggaran peraturan perundangan, intelijen dan 

penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.  

Strategi DJBC akan akan bermuara pada 3 arah kebijakan yang 

menjadi mandat Kementerian Keuangan, yaitu : 

a. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang 

optimal; 

b. Peningkatan kelancaran arus barang untuk  mendukung 

Sistem Logistik Nasional; 

c. Optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi 

community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border 

management. 

Untuk melaksanakan hal tersebut, dalam membentuk dan 

meningkatkan kapasitas SDM-nya, DJBC memerlukan dukungan 

Pusdiklat Bea dan Cukai melalui berbagai program, secara umum 

terdapat dua jenis kebutuhan diklat kepabeanan dan cukai, yaitu 

diklat dasar (diklat pembentukan) dan non diklat dasar. 

3.4.2.1. Diklat Dasar 

Program diklat dasar adalah program diklat yang wajib diikuti 

oleh seluruh pegawai DJBC yaitu DTU Kesamaptaan dan DTSD 

Kepabeanan dan Cukai. Khusus program DTSD Kepabeanan dan 

Cukai hanya diikuti oleh seluruh pegawai yang bukan berasal dari 

penerimaan program diploma Kepabeanan dan Cukai STAN. 

Dikarenakan sifatnya yang wajib oleh diikuti oleh seluruh pegawai 

DJBC, maka Pusdiklat Bea dan Cukai dapat menyusun proyeksi 

penyelenggaraan diklat dasar Kepabeanan dan Cukai berdasarkan 
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proyeksi penerimaan pegawai DJBC selama 2015-2019.  

Adanya proyeksi ini akan memudahkan Pusdiklat Bea dan 

Cukai dalam menyusun rencana penyelenggaraan diklat dan 

anggaran selama 5 tahun kedepan. Berikut adalah proyeksi 

penyelenggaraan diklat dasar periode 2015-2019. 

Tabel 10. Proyeksi Penyelenggaraan Diklat Dasar 

Tahun Diklat Kapasitas* Potensi 
Sisa 

Potensi 

2015 
DTU Kesamaptaan 900 2867 1967 

DTSD Kepabeanan dan Cukai 390 1049 659 

2016 
DTU Kesamaptaan 900 1951 1051 

DTSD Kepabeanan dan Cukai 390 1951 1561 

2017 
DTU Kesamaptaan 900 1367 467 

DTSD Kepabeanan dan Cukai 390 1223 833 

2018 
DTU Kesamaptaan 900 1906 1006 

DTSD Kepabeanan dan Cukai 390 1748 1358 

2019 
DTU Kesamaptaan 900 750 -150 

DTSD Kepabeanan dan Cukai 390 600 210 
*Kapasitas per 1 Mei 2015 
 
 

3.4.2.2. Non Diklat Dasar 

Program non diklat dasar adalah program dalam bentuk Diklat 

Teknis Umum (DTU), Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS), 

Diklat Fungsional, maupun dalam bentuk Workshop/Lokakarya 

maupun Seminar yang dapat diikuti oleh pegawai DJBC dalam 

rangka peningkatan kompetensi teknis kepabeanan dan cukai. 

Strategi penyelenggaraan diklat diarahkan pada kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan diklat pegawai DJBC, dan menghasilkan 

lulusan yang berkualitas tinggi. Sejalan dengan Renstra DJBC 2015-

2019, untuk periode 5 tahun ke depan Pusdiklat Bea dan Cukai 

akan lebih memfokuskan penyelenggaraan diklat pada pencapaian 3 

arah kebijakan yang dimandatkan oleh Kementerian Keuangan 

kepada DJBC. Berikut adalah jenis-jenis diklat di Pusdiklat Bea dan 

Cukai yang akan mendukung pencapaian Arah Kebijakan dan 

Strategi tersebut. 
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Tabel 11. Program Diklat Pusdiklat Bea dan Cukai   

NO OBJEK DIKLAT DIKLAT 

Optimalisasi Penerimaan Negara di sektor Kepabeanan dan Cukai 

1 Penguatan kerangka hukum (legal 

framework) melalui penyelesaian/ 

penyempurnaan peraturan di 

bidang lalu lintas barang dan jasa; 

DTSS Penyidikan 

Kepabeanan dan Cukai, 

DTSS Administrasi 

Penyidikan 

2 Peningkatan efektivitas joint audit; Lokakarya Monitoring room 

analist, PCA, Ketua auditor, 

PMA, Diklat Fungsional  

Audit 

3 Peningkatan koordinasi terkait 

peran pemungutan pajak dalam 

rangka impor (PDRI); 

DF PFPD, DF PDDT, DTSS 

Pemeriksaan barang impor 

4 Reorganisasi dalam rangka bisnis 

focusing untuk meningkatkan 

penerimaan; 

Lokakarya Keberatan 

banding, Lokakarya 

Klasifikasi dan nilai pabean 

5 Ekstensifikasi dan intensifikasi 

barang kena cukai; 

DTSS Cukai lanjutan 

6 Peningkatan kualitas dan kuantitas 

SDM Kepabeanan. 

seluruh diklat yang ada 

Peningkatan kelancaran arus barang untuk  mendukung Sistem 

Logistik Nasional 

1 Persiapan operator ekonomi 

yang berwenang (Authorized 

Economic Operator–AEO) dan 

pengembangan Tempat 

Penimbunan Sementara (TPS); 

lokakarya AEO (rencana) 

2 Penerapan Tempat Pemeriksaan 

Fisik Terpadu (TPFT); 

DTSS Pemeriksaan barang 

impor 

3 Percepatan penyelesaian dokumen DF PFPD, DF PDDT, DTSS 
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NO OBJEK DIKLAT DIKLAT 

pelengkap pabean (dokap) untuk 

importir jalur kuning dan jalur 

merah. 

Hanggar pabean,  

Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta 

perbatasan 

1 Meningkatkan kerjasama dan 

koordinasi dengan  lembaga 

penegak hukum lainnya, di 

Indonesia pada khususnya dan 

internasional pada umumnya, di 

bidang pengawasan maritim 

dipandang dari aspek kepabeanan; 

Workshop Senjata 

Pemusnah masal, DTSS 

Pengawasan dan 

Penanganan Barang 

berbahaya, Workshop small 

craft intelijen, DTSS 

Penindakan Kepabeanan 

dan Cukai (CET) 

2 Memperbaiki praktek manajemen 

pengawasan perbatasan dan 

kerjasama operasional dengan 

stakeholders lainnya; 

Workshop CNT, DTSS 

Intelijen taktis, DTSS 

intelijen analis, DTSS 

Penindakan Kepabeanan 

dan Cukai (CET) 

3 Memperbaiki kerjasama operasional 

pengawasan barang di perbatasan 

dengan stakeholders lainnya, 

khususnya karantina kesehatan 

dan barang; 

DTSS Pemeriksaan Kapal 

dan patroli laut, DTSS 

Pengawakan Speedboat Bea 

dan Cukai, DTSS Pemindai 

Kabin dan Cargo, DTSS 

Pemeriksaan Barang 

Penumpang 

4 Mengoptimalkan pelaksanaan 

fungsi kepabeanan berdasarkan 

Border Trade Agreement (BTA) yang 

mengatur perdagangan perbatasan 

(tradisional) bagi penduduk yang 

tinggal di wilayah perbatasan 

DTSS Hanggar pabean, 

DTSS Pemindai Kabin dan 

Cargo, DTSS Pemeriksaan 

Barang Penumpang 
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NO OBJEK DIKLAT DIKLAT 

(pelintas batas) baik di darat 

maupun di laut; 

5 Mendirikan kawasan Pabean 

dengan layout sesuai standar 

kepabeanan internasional di entry 

point di perbatasan; 

 

DTSS Hanggar pabean, 

DTSS Fasilitas 

Kepabeanan, 

6 Mengembangkan Pos Lintas Batas 

Negara Terpadu dalam kerangka 

kawasan pabean yang di dalamnya 

juga disediakan Tempat 

Penimbunan Sementara (TPS) bagi 

pengawasan dan pelayanan 

kepabeanan di bidang ekspor dan 

impor; 

DTSS Hanggar Pabean, 

DTSS Fasilitas Kepabeanan 

7 Melengkapi dan meningkatkan 

kualitas sarana dan prasarana 

pendukung operasi dan 

pengawasan serta informasi 

kepabeanan dan cukai di kantor-

kantor perbatasan, seperti: x-ray, 

anjing pelacak, listrik, dll; 

Diklat Pembentukan 

Pawang Anjing Pelacak 

DJBC,  Workshop CNT, 

DTSS Pemindai Kabin dan 

Kargo 

8 Peningkatan kapasitas peralatan 

surveillance diantaranya Hi-Co 

Scan Container (quickwins); 

DTSS Hi-co Scan container 

9 Memperbaiki praktik manajemen 

pengawasan pelintas batas, 

misalnya dengan penggunaan 

manifes penumpang dari 

perusahaan bisa untuk 

DTSS Pengelolaan 

Manifest, 

Workshop/Lokakarya CNT 



42	  
	  
	  

NO OBJEK DIKLAT DIKLAT 

mengidentifikasi potensi 

penyelundupan oleh pelintas batas; 

10 Merestrukturisasi, merevitalisasi 

dan meningkatkan kapasitas 

pengawasan laut DJBC; 

DTSS Pemeriksaan Kapal 

dan patroli laut, DTSS 

Pengawakan Speedboat 

11 Penyediaan teknologi pengintaian 

dan penginderaan laut terpadu 

(multi alat, multi peran) yang 

berbasis di pangkalan dengan 

cakupan area pengawasan laut 

yang memadai untuk mendukung 

operasional kapal patroli; 

DTSS Operator radio 

12 Penataulangan lokasi basis armada 

patroli laut guna mengoptimalkan 

operasional pengawasan oleh kapal 

patroli di sektor-sektor yang 

memiliki potensi kerawanan 

penyelundupan/pelanggaran 

kepabeanan tinggi; 

DTSS Pemeriksaan Kapal 

dan patroli laut, DTSS 

Pengawakan Speedboat 

13 Pembangunan kapal patroli 

interceptor (speedboat) sebanyak 68 

unit selama 5 tahun (program 

lanjutan); 

DTSS Pengawakan 

speedboat 

14 Pembangunan dermaga kapal 

patroli serta tempat pengisian 

bahan bakar untuk kapal patroli di 

KPPBC yang berbatasan dengan 

laut guna mendukung patroli dan 

operasi pengawasan laut; 

Diklat Perwira dek dan 

mesin 
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NO OBJEK DIKLAT DIKLAT 

15 Penyempurnaan hirarki basis 

armada laut dan rantai komando 

untuk memperbaiki responsivitas 

operasional, memperbaiki jenjang 

karir dan remunerasi personil 

perkapalan bea dan cukai, serta 

meningkatkan kerjasama dengan 

lembaga keamanan di Indonesia 

dan internasional di bidang 

pengawasan maritim. 

DTSS Pemeriksaan Kapal 

dan patroli laut, DTSS 

Pengawakan Speedboat 

 

Seiring perkembangan transformasi kelembagaan DJBC, saat 

ini Pusdiklat Bea dan Cukai juga merumuskan beberapa kebutuhan 

diklat untuk mendukung strategi DJBC 2015-2019 yang saat ini 

merupakan kebijakan baru dari Ditjen Bea dan Cukai, antara lain : 

a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta 

informasi kepabeanan dan cukai, dalam rangka memenuhi arah 

kebijakan Optimalisasi Penerimaan Negara di sektor Kepabeanan 

dan Cukai; 

b. Pencapaian arah kebijakan Peningkatan kelancaran arus barang 

untuk  mendukung Sistem Logistik Nasional, dalam bentuk : 

• Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur 

yang berbasis IT yang meliputi profilling Perusahaan 

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)  

• Peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia 

(Indonesia National Single Window – INSW) 

• Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan dengan 

memperbaiki dan melengkapi infrastruktur pengawasan di 

kantor perbatasan 

• Penerapan Auto Gate System (AGS) 

c. Penerapan Integrated Cargo Release (i-CaRe) System, dan 
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Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT), dalam rangka 

pencapaian arah kebijakan Peningkatan pengawasan di bidang 

kepabeanan dan cukai serta perbatasan.  

 

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan diklat yang 

mendukung arah kebijakan dan strategi tersebut saat ini menjadi 

prioritas dalam penyusunan kurikulum dan program diklatnya dan 

Pusdiklat siap untuk melaksanakan program diklat tersebut sewaktu-

waktu dibutuhkan DJBC. 

Dalam proses pencapaian strategi ini, Pusdiklat Bea dan Cukai 

memiliki potensi hambatan akan tidak terpenuhinya kebutuhan 

diklat dasar DJBC yaitu adanya keterbatasan asrama dan ruang 

kelas. Selama ini hal tersebut diatasi dengan mendistribusikan 

penyelenggaraan diklat dasar ke Balai Diklat Keuangan di daerah 

namun belum memenuhi secara keseluruhan jumlah kebutuhan 

diklat dasar. Oleh karena itu, pembangunan asrama dan ruang kelas, 

seperti yang telah tercantum dalam strategi peningkatan sarana dan 

prasarana, menjadi solusi untuk mendukung pencapaian kebutuhan 

diklat dasar DJBC.  

Dalam hal terkendala dengan pendanaan diklat, maka 

Pusdiklat Bea dan Cukai akan mengadakan kerjasama dengan DJBC 

dalam bentuk pendanaan penuh dari DJBC atau sharing cost antara 

Pusdiklat Bea dan Cukai dan DJBC. 

 

3.4.3 Pengembangan Knowledge Management di Pusdiklat Bea dan 

Cukai 

 Unsur penting lainnya dari ”corporate university” adalah 

manajemen pengetahuan (knowledge management) yang terkait 

teknologi informasi dan isi (content). Teknologi informasi dalam hal ini 

terdiri dari: kesiapan infrastruktur dalam pembelajaran jarak jauh, 

proses digitalisasi materi-materi kediklatan, dan penyiapan SDM 

terkait teknologi dan informasi. Isi (content) merupakan isi dari 
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pembelajaran itu sendiri, baik berupa e-learning, materi kediklatan 

dalam bentuk multimedia, maupun digitalisasi materi-materi 

pembelajaran. 

Pusdiklat Bea dan Cukai sendiri sudah mengembangkan model 

knowledge management dalam program diklatnya antara lain 

melaksanakan program diklat dalam bentuk on the job training seperti 

Traning on Customs Narcotics Team, Service Level Agreement, dan 

pembelajaran jarak jauh yang berbentuk e-learning seperti DTSD 

Kepabeanan dan Cukai khusus maupun blended learning  seperti 

DTSS Pengawasan dan Penanganan Barang Berbahaya dan DTSS 

Layanan Informasi. Model knowledge management dalam hal ini, 

programnya menuntut seluruh unsur unit organisasi pengguna 

untuk turut aktif berperan sebagai organisasi pembelajar dalam 

mendukung proses pemebelajaran, atasan dan rekan kerja siswa 

dilibatkan sebagai mentor dan partner, dan kantor digunakan sebagai 

tempat praktek.  

Model diklat jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi 

memiliki kelebihan karena lebih efisien dalam hal pendanaan, hal ini 

juga menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kebutuhan diklat 

yang besar dibandingkan dengan kapasitas pusdiklat, disamping 

keterlibatan unit pengguna layanan ditingkatkan untuk mendukung 

pembentukan sebagai organisasi pembelajar. Oleh karena itu, ke 

depannya model diklat tersebut akan diperbanyak jumlahnya seiring 

dukungan dari Sekretariat BPPK dalam hal penambahan 

infrastruktur berupa perangkat video conference dan fiber optic serta  

standardisasi modul digital untuk pembelajaran jarak jauh. 

3.4.4 Penyelenggaraan Diklat yang Berkualitas Tinggi 

Untuk menjamin terciptanya lulusan diklat yang berkualitas 

tinggi, maka Pusdiklat Bea dan Cukai secara rutin melakukan 

Evaluasi Pasca Diklat untuk mengetahui sejauhmana peningkatan 
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kompetensi yang diperoleh setelah mengikuti diklat serta 

pemanfaatan alumni diklat di unit kerjanya. Dengan demikian, hasil 

rekomendasi evaluasi pasca diklat akan menjadi inisiatif strategis 

bagi pusdiklat untuk menyempurnakan kurikulum dan program 

diklatnya sehingga sesuai dengan harapan dari user pengguna diklat. 

Selain itu, program yang telah disusun juga divalidasi sebagai upaya 

menjaga kualitas diklat.  

Pusdiklat Bea dan Cukai mengharapkan bahwa di masa yang 

akan datang metode yang dilakukan dalam evaluasi pasca diklat lebih 

detail dan tajam sehingga dapat memotret secara real hasil dari 

lulusan diklat. Kegiatan validasi program diklat juga dapat 

dilaksanakan lebih fleksibel terutama untuk diklat-diklat yang 

bersifat insidentil. 

3.4.5 Pengembangan learning organization di Pusdiklat Bea dan Cukai. 

 Seiring dengan perkembangan BPPK menuju corporate 

university maka salah satu unsur pentingnya adalah learning 

organization (organisasi pembelajaran). Strategi untuk 

mengembangkannya adalah mendesain program-program diklat yang 

mengaitkan proses belajar di ruang kelas dan di tempat kerja. Hal ini 

dilakukan dengan cara: 

a. Melibatkan DJBC dalam program pengembangan SDM sehingga 

setiap pimpinan unit teknis harus menugaskan pegawai untuk 

mengikuti diklat yang sesuai dengan kebutuhan pegawai tersebut, 

dan setelah mengikuti diklat, pegawai tersebut harus mengerjakan 

pekerjaan yang sesuai dengan diklat yang telah diikutinya. Hal ini 

dilakukan dengan terus melakukan koordinasi dengan bagian 

kepegawaian Setditjen sehingga timbul keterkaitan (link and 

match) antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan 

kompetensi unit terkait.  
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b. Program pelatihan yang didesain berupa kombinasi antara 

pembelajaran di kelas dan praktik di tempat kerja. Program 

pelatihan lebih berupa problem solving. Hal ini dilakukan oleh 

Pusdiklat Bea dan Cukai dengan mendesain program diklat yang 

memiliki komposisi praktik yang lebih besar misalnya saja dengan 

melakukan on the job training (OJT), simulasi di 

kantor/perusahaan yang terkait dengan materi diklat, Praktik 

Kerja Lapangan untuk melihat secara langsung proses kerja yang 

terkait pengetahuan dalam diklat. 

3.4.6 Pengembangan Kerjasama Diklat Internasional 

Untuk mendukung pembentukan SDM Ditjen Bea dan Cukai 

yang kompetitif, Pusdiklat Bea dan Cukai melakukan kerja sama 

diklat dengan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan 

tugas dan fungsi DJBC. Sejak tahun 2013, Pusdiklat Bea dan Cukai 

telah dipercaya menjadi tempat penyelenggaraan diklat kepabeanan 

dan cukai bertaraf internasional yang diikuti oleh instansi pemerintah 

lainnya maupun yang diikuti peserta dari unit-unit bea cukai di 

ASEAN. 

Diklat tersebut diikuti oleh para pegawai dari DJBC, 

widyaiswara, dan pejabat struktural Pusdiklat Bea dan Cukai. Melalui 

diklat ini diharapkan para peserta memiliki pemahaman mengenai 

praktek kepabeanan di dunia internasional.  

Tabel 12. Penyelenggaraan Diklat Internasional di Pusdiklat Bea dan 
Cukai 

No Jenis Diklat Waktu 
Mitra 

Kerjasama 

1 

Commodity Identification Training 

National Course Development and 

Instructor Training 

3 – 5 desember 

2014 

EXBS, US 

Embassy 

2 
Weapon of Mass Destruction 

Comodity Identification Training 

18 – 22 

Agustus 2014 

EXBS, US 

Embassy 
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No Jenis Diklat Waktu 
Mitra 

Kerjasama 

3 
Ahura First Defender Trace 

Detector 

15 – 16 Juli 

2014 

EXBS, US 

Embassy 

4 WCO National Workshop on RoO  

25 – 29 

November 

2013 

WCO, Asia 

Pasific ROCB 

5 
ASEAN Regional Workshop on 

Customs Valuation and PCA 

26 – 30 

Agustus 2013 

ASEAN 

Secretariat 

 

Pada tahun 2015 event diklat internasional yang diselenggarakan di 

Pusdiklat Bea dan Cukai adalah sebagaimana pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 13. Rencana Penyelenggaraan Diklat Internasional  
di Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun 2015 

No Jenis Diklat Waktu Mitra Kerjasama 

1 
Small Craft Inteligence 

Workshop 

23 - 27 Maret 

2015 

Australian Customs 

and Border Protection 

Service (ACBPS) 

2 

Weapon of Mass Destruction 

Comodity Identification 

Training Course Development 

Workshop 

28 – 30 April 

2015 

Export Control and 

Related Border 

Security (EXBS), US 

Embassy 

3 
Counter Proliferation 

Investigations Workshop 

8 – 12 Juni 

2015 

Homeland Security 

Investigations (HSI), 

EXBS, US Embassy 

 

Kerjasama diklat internasional ini merupakan proses penting 

untuk menciptakan lulusan yang berkelas dunia, oleh karena itu 

diharapkan ke depannya Pusdiklat Bea dan Cukai tidak hanya 

menjadi mitra kerjasama dan tempat penyelenggaraan diklat tersebut 

namun bisa menjadi penyelenggara dari diklat-diklat bertaraf 

internasional tersebut.  
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Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan didukung oleh 

mekanisme penganggaran BPPK, karena pada tahun-tahun 

sebelumnya mekanisme yang ada belum mendukung 

penyelenggaraan kegiatan capacity building level internasional baik 

dalam bentuk diklat maupun workshop yang diikuti peserta dari 

negara lain, seperti ASEAN Customs Training, atau event – event 

seminar seperti WCO PICARD (World Customs Organization 

Partnerships in Customs Academic Research and Development). Oleh 

karena itu, Pusdiklat Bea dan Cukai akan mengusulkan penetapan 

mekanisme penganggaran khusus penyelenggaraan kegiatan capacity 

building level internasional ke BPPK selaku unit eselon I. 

3.4.7 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Widyaiswara Pusdiklat 

Bea dan Cukai. 

Guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi Widyaiswara di 

Pusdiklat Bea dan Cukai, sejak awal tahun 2015 BPPK bersama 

dengan seluruh pusdiklat telah mulai membangun Pola Pengelolaan 

Widyaiswara yang direncanakan selesai pada Juni 2015. Pola 

pengelolaan Widyaiswara ini akan menjadi pedoman BPPK dan 

Pusdiklat Bea dan Cukai dalam mengelola dan mengembangkan 

kapasitas Widyaiswara. Pola Pengelolaan Widyaiswara terbagi menjadi 

10 poin yaitu 

a. Penetapan formasi dan Rekrutmen  

b. Pangkat dan Jabatan  

c. Pengembangan Karir 

d. Mutasi 

e. Penilaian Kinerja 

f. Penghargaan 

g. Disiplin yang meliputi Kode Etik Widyaiswara 

h. Perlindungan yang meliputi Bantuan Hukum 

i. Pola Karir 

j. Promosi 
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3.4.8 Pengembangan budaya riset yang berkualitas 

Sesuai dengan strategi BPPK untuk mengembangkan budaya 

riset yang berkualitas, maka berdasarkan arahan Kepala BPPK, pada 

tahun 2016 akan dialokasikan dana penelitian sebesar ± 9,65 Miliar 

rupiah. Dana penelitian tersebut diperuntukkan bagi SDM di BPPK 

(Struktural/ fungsional) yang akan melakukan penelitian. Dengan 

dana sebesar ± 9,65 Miliar rupiah, diperkirakan dapat untuk 

membiayai penelitian sejumlah ± 52 penelitian di BPPK (apabila 

menggunakan standar pembiayaan kajian akademis. 

Mekanisme pengelolaan kegiatan penelitian: 

• Pusdiklat Bea dan Cukai akan menyusun target jumlah penelitian 

yang harus disusun sacara proporsional 

• Pusdiklat Bea dan Cukai akan menyediakan dana penelitian 

sesuai dengan target jumlah penelitian. 

• Panduan pengelolaan penelitian mengacu kepada pedoman 

penyusunan kajian akademis. 

Untuk kelancaran proses pengelolaan penelitian, perlu adanya 

bimbingan teknis bagi SDM di Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai 

pengelola dana penelitan tersebut. Pusdiklat Bea dan Cukai sendiri 

ditargetkan melakukan 4 penelitian pada tahun 2016 dengan dana 

penelitian yang akan disesuaikan. 

 

3.4.9 Penyediaan Bantuan Pengajar untuk Diklat Kerjasama 

Pusdiklat Bea dan Cukai memiliki para widyaiswara yang 

memiliki kompetensi yang tinggi dan merupakan ahli di bidang 

kepabeanan dan cukai. Oleh karena itu, beberapa institusi di luar 

Kementerian Keuangan meminta bantuan dari para widyaiswara 

untuk menjadi narasumber/pengajar pada diklat yang 

diselenggarakan oleh instansi lain. Beberapa instansi yang telah 



51	  
	  
	  

bekerja sama dalam hal bantuan pengajar antara lain Balai Besar 

Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BPPEI), Pusat 

Pendidikan Resort Kriminal POLRI (Pusdikreskrim), Komando Diklat 

TNI AL (Kodikal), Pusat Pendidikan Lalu Lintas POLRI (Pusdiklantas), 

Lembaga Pendidikan POLRI (Lemdiklat), dan Pusdiklat Manajemen 

Pertahanan. 

Untuk ke depannya, Pusdiklat Bea dan Cukai tetap akan 

bekerjasama dalam menyediakan narasumber sebagai ahli di bidang 

kepabeanan dan cukai. Hal ini juga sebagai bentuk peningkatan 

kapasitas bagi para widyaiswara agar memilki pengalaman mengajar 

di berbagai tempat.  

 

3.4.10 Pemberlakuan Standar Pelayanan Diklat Kepabeanan dan Cukai 

di Pusdiklat Bea dan Cukai dan BDK. 

Kesamaan standar pelayanan kediklatan adalah isu penting 

yang harus ditangani oleh Pusdiklat Bea dan Cukai dalam 

pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan diklat kepabeanan dan 

cukai dari DJBC. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki 

Pusdiklat Bea dan Cukai dalam menyelenggarakan diklat menjadi 

alasan utama pendistribusian penyelenggaraan diklat kepabeanan 

dan cukai ke BDK.  

Dalam rangka memastikan standar kualitas lulusan dan 

pelayanan kediklatan, melalui monitoring dan evaluasi kegiatan diklat 

di BDK, maupun pada saat kegiatan IKD berlangsung Pusdiklat Bea 

dan Cukai senantiasa berkoordinasi terkait kesiapan BDK dalam 

menyelenggarakan diklat-diklat tertentu. BDK yang telah memiliki 

sarana dan prasarana, pengajar, dan potensi peserta yang cukup, 

akan diperkenankan untuk menyelenggarakan program diklat  

Pusdiklat Bea dan Cukai. 
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Sebagai tindakan preventif, Pusdiklat Bea dan Cukai 

menerapkan Kerangka Acuan Pembelajaran (KAP) dan Garis-Garis 

Besar Proses Pembelajaran (GBPP) yang sama sebagai acuan 

penyelenggaraan diklat baik di Pusdiklat Bea dan Cukai maupun di 

BDK. Dalam KAP dan GBPP tersebut telah tercantum mengenai detail 

dan syarat penyelenggaraan diklat kepabeanan dan cukai.  

Sebagai tindakan pengawasan, Pusdiklat Bea dan Cukai juga 

melakukan kunjungan berkala dalam bentuk monitoring dan evaluasi 

penyelenggaraan ke setiap BDK untuk memastikan secara langsung 

validitas dan standar pelayanan kediklatan. Pusdiklat Bea dan Cukai 

juga menggunakan kegiatan evaluasi paska diklat sebagai bahan 

pengawasan. 

3.4.11 Penerapan Manajemen Mutu di Pusdiklat Bea dan Cukai. 

Pada tahun 2013, Pusdiklat Bea dan Cukai telah mendapatkan 

ISO 9001:2008 dari SGS Indonesia sebagai pengakuan atas 

penyelenggara diklat yang telah sesuai dengan sistem manajemen 

kualitas berstandar internasional, ISO tersebut berhasil 

dipertahankan pada tahun 2014. Rencana Mutu Pusdiklat Bea dan 

Cukai adalah produk dari ISO 9001:2008 ini. Setiap tahunnya, audit 

internal dan eksternal dilakukan untuk mereview pemberian ISO 

9001:2008 dan Rencana Mutu tersebut. Hasil temuan audit tersebut 

menjadi bahan perbaikan Pusdiklat Bea dan Cukai setiap tahun.  

Untuk periode 5 tahun ke depan Pusdiklat Bea dan Cukai 

berencana untuk menggunakan Rencana Mutu Pusdiklat Bea dan 

Cukai sebagai acuan penyusunan SOP Pusdiklat Bea dan Cukai. 

Sehingga setiap hasil temuan, perbaikan dan pembaruan pada 

Rencana Mutu akan langsung mengubah SOP dan menjamin standar 

kualitas tinggi yang berkelanjutan dan sesuai dengan 

penyelenggaraan diklat yang sebenarnya. 
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Selain perbaikan berkelanjutan pada SOP dan Kualitas 

Penyelenggaraan Diklat, Pusdiklat Bea dan Cukai juga telah meraih 

predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Keuangan 

pada 2014. WBK hanya dapat diperoleh bila unit kerja tersebut telah 

memiliki Zona Integritas, dimana pimpinan dan jajarannya 

mempunyai komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih dari 

korupsi dan melayani, dan memproleh nilai 80-90 pada pemenuhan 

syarat indikator operasional (implementasi zone integritas). 

Perolehan predikat WBK menunjukan upaya yang dilakukan 

Pusdiklat Bea dan Cukai bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan 

diklat dan pelayanan user di Pusdiklat Bea dan Cukai bebas dari 

korupsi dan selalu bertujuan untuk melayani user. Oleh karena itu, 

selama 5 tahun kedepan Pusdiklat Bea dan Cukai berencana untuk 

tetap mempertahankan predikat ini dengan meyusun dan 

mengimplementasikan program-program inovasi yang berkaitan 

tentang pelayanan dan pemberantasan korupsi. 

 

3.4.12 Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi Kepabeanan dan Cukai 

di Pusdiklat Bea dan Cukai. 

Setiap tahun Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan 

sertifikasi kompetensi ahli kepabeanan, dimana ahli kepabeanan ini 

dibutuhkan keberadaanya dalam pendirian Pengusaha Pengurusan 

Jasa Kepabeanan (PPJK). Berikut adalah tingkat keikutsertaan dan 

kelulusan uji sertifikasi ahli kepabeanan sejak 2012 hingga Februari 

2015. 
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Grafik 1. Jumlah Peserta dan Lulusan Ujian PPJK 2012-2015 

 

Untuk periode 2015-2019, Pusdiklat Bea dan Cukai berencana 

untuk meningkatkan kualitas kelulusan sertifikasi ahli kepabeanan 

dengan cara memodifikasi alat evaluasi kecakapan peserta ujian melalui 

penggunaan lebih banyak dokumen dan workflow yang benar-benar 

digunakan pada saat ahli kepabeanan berpraktek dan berhubungan 

dengan DJBC nantinya. 

 
3.5. Kerangka Regulasi 
 

  Dalam usaha pencapaian strategi-strategi yang ditetapkan oleh 

Pusdiklat Bea dan Cukai, diperlukan adanya kekuatan hukum dan 

jaminan hukum pada saat implementasi strategi dilakukan. Pusdiklat 

Bea dan Cukai sebagai Eselon II di BPPK, tunduk pada regulasi yang 

telah ditetapkan di lingkungan BPPK. Secara khusus regulasi yang 

perlu diatur di lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai akan selaras 

dengan regulasi BPPK dan Kementerian Keuangan secara umum, 

regulasi yang diatur tersebut akan berbentuk edaran, perintah, maupun 

penugasan. 
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3.6. Kerangka Kelembagaan 
 

a. Struktur Organisasi 

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Pusdiklat Bea 

dan Cukai sebagaimana telah dijabarkan pada Bab sebelumnya, 

Pusdiklat Bea dan Cukai harus didukung oleh perangkat organisasi, 

proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepada Pusdiklat Bea dan 

Cukai secara efektif dan efisien. Adapun struktur organisasi Pusdiklat 

Bea dan Cukai saat ini terdiri dari empat unit eselon III, sebelas 

eselon IV dan jabatan fungsional.  

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat Bea dan Cukai 
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b. Profil SDM 

SDM sebagai salah satu aset penting yang dimiliki oleh 

organisasi memiliki peran vital dalam pengembangan sebuah 

organisasi. Oleh karena itulah SDM perlu untuk dikelola dengan baik 

sehingga berada dalam kondisi terbaiknya. Pengelolaan SDM bukan 

hanya terkait soal pengadaan pegawai baru atau pengembangan 

melalui diklat maupun non diklat, namun juga terkait dengan 

penegakan disiplin, penciptaan database yang akurat, assessment 

center, dan penghitungan komposisi pegawai dengan cermat sehingga 

diperoleh kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Pusdiklat Bea dan Cukai sebagai salah satu unit eselon II 

di BPPK memiliki pegawai per bulan April 2015 sebanyak 87 orang. 

Berikut adalah gambaran mengenai komposisi pegawai di Pusdiklat 

Bea dan Cukai. 

 

Diagram 1. Lingkaran 

Komposisi Pegawai Pusdiklat Bea dan Cukai 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 Target Kinerja 

  Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan. Oleh karena itu, target kinerja Pusdiklat Bea 

dan Cukai yang merupakan turunan dari target kinerja BPPK adalah sebagai berikut 

 

Tabel 14. Target Kinerja Pusdiklat Bea dan Cukai 2015-2019 

No Tujuan Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Target 

 Rencana Perkiraan Maju 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kegiatan 
Pengembangan SDM 
melalui 
Penyelenggaraan 
Diklat Teknis dan 
Fungsional di 
Bidang Kepabeanan 
dan Cukai. 

Mengembangk
an SDM yang 
berintegritas 
dan 
berkompetensi 
tinggi. 

Presentase jam pelatihan 
terhadap jam kerja pegawai 
Kementerian Keuangan * 

0,48% 0,52% 0,56% 0,61% 0,62% 

2 Persentase lulusan diklat 
kementerian keuangan 
dengan predikat minimal 
baik 

90,5% 91% 91,5% 92% 92,5% 

3 Nilai peningkatan 
kompetensi SDM 

22 22 23 23 24 

* Presentase jam pelatihan tersebut adalah gabungan jamlator penyelenggaraan diklat kepabeanan dan cukai di 

Pusdiklat Bea dan Cukai dan BDK. 
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4.2 Kerangka Pendanaan 
 
 Pencapaian Rencana Strategi Pusdiklat Bea dan Cukai 2015-2019 juga membutuhkan dukungan pendanaan 

guna pengimplementasian strategi-strategi yang telah ditetapkan. Pusdiklat Bea dan Cukai selaku Eselon II di BPPK 

mendapatkan pendanaan dari BPPK, sehingga kebutuhan dana Pusdiklat Bea dan Cukai periode 2015-2019 

merupakan turunan dari kebutuhan dana BPPK periode 2015-2019. Berikut adalah tabel yang menunjukkan 

indikasi pendanaan BPPK berdasarkan program-program pada rencana strategis BPPK yang dikhususkan untuk 

Pusdiklat Bea dan Cukai. 

 
Tabel 15. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPPK Periode 2015-2019 khusus Pusdiklat Bea dan Cukai 

Program 
Indikasi Kebutuhan Pendanaan 

(Rp Milliar) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis 
dan Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai 25,03 31,91 40 44,55 48,11 

Pembangunnan Asrama - - - 13,46 50,46 
Total Kebutuhan Dana 25,03 31,91 40 58,01 98,57 

 

 

Sedangkan di bawah ini merupakan tabel kebutuhan pendanaan BPPK berdasarkan indikator kinerja yang 

merupakan turunan dari program Kegiatan Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan 

Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 
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Tabel 16. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Pusdiklat Bea dan Cukai Periode 2015-2019 Khusus Kediklatan 

No Indikator 
Alokasi (Rp. Milliar) 

 Rencana Perkiraan Maju 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Presentase jam pelatihan terhadap jam kerja pegawai 
Kementerian Keuangan* 

11,5 14,55 20,26 25,30 27,32 

2 Persentase lulusan diklat kementerian keuangan dengan 
predikat minimal baik 

3,08 1,43 3,96 2,6 2,81 

3 Nilai peningkatan kompetensi SDM 10,45 12,83 15,77 16,65 17,98 
Total Kebutuhan Dana Khusus Kegiatan Pengembangan SDM 25,03 31,91 40 44,55 48,11 

 
* Gabungan IKU Jamlator Diklat Kepabeanan dan Cukai yang diselenggarakan di Pusdiklat Bea dan Cukai dan BDK 
 

Berikut adalah Rencana Kebutuhan Pendanaan dan Kegiatan Pusdiklat Bea dan Cukai Khusus untuk Pembangunan 

Asrama 

Tabel 17. Rencana Pembangunan Asrama 

Tahun Nilai Proyek (Rp) Presentase Pencairan 
Dana dari Nilai Proyek Aktifitas Pembangunan 

2016 - - Pembebasan, Pengosongan, dan 
Perijinan Lahan 2017 - - 

2018 13.456.892.800 20% Tahap Awal Proyek 
2019 50.463.348.000 75% Pembangunana Fisik 
2020   3.642.232.200 5% Tahap Akhir Proyek 
2020 20.000.000.000 - Finishing 

	  

Total Estimasi Nilai Proyek Rp 67.284.464.000 Total Estimasi Biaya Finishing Rp 20.000.000.000 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2015-

2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis 

Pusdiklat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 

unit yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan keuangan di bidang 

kepabeanan dan cukai. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pusdiklat Bea 

dan Cukai dalam mewujudkan visi menjadi lembaga pendidikan dan 

pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara di 

bidang kepabeanan dan cukai yang berkelas dunia. Dokumen ini adalah 

dasar rencana operasional Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2015-2019. 

Semua rencana unit di lingkungan Pusdiklat Bea dan Cukai harus 

menyelaraskan dengan Rencana Strategis ini. Dalam keadaan terjadi 

perubahan strategis dalam lingkungan di luar prediksi sehingga rencana 

strategis mengalami kendala besar dalam implementasinya, dapat 

dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan Pusdiklat Bea dan Cukai 

dengan persetujuan Kepala BPPK. 
 

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam roadmap 

yang dilengkapi dengan target-target indikator kinerja untuk memantau 

keberhasilan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis 

ini. 
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