PETUNJUK PERTUKARAN
DATA ELEKTRONIK (PDE)
INTERNET MODUL
PIB/PEB/MANIFES

Kementerian Keuangan
Direktorat Jendral Bea dan Cukai
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
Tahun 2016

Daftar Isi
A.

PRASYARAT ................................................................................................................ 1
1.

Minimum Requirement .............................................................................................. 1

2.

Java Runtime Environment........................................................................................ 1

3.

Internet Number, Private Key/Public Key Infrastructure ............................................. 1

4.

Enabler PDE Internet................................................................................................. 1

B.

Pembuatan Sertifikat Digital .......................................................................................... 2

C.

Pendaftaran Digital Sertifikat ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai ............................... 3

D.

Pendaftaran Sertifikat Digital Pada Modul ..................................................................... 5
1.

Setting Modul Manifes ............................................................................................... 5

2.

Setting Modul PIB/PEB.............................................................................................. 7

3.

Komunikasi Data ....................................................................................................... 9

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai 2016

PETUNJUK PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (PDE)
INTERNET MODUL PIB/PEB/MANIFES
A. PRASYARAT
1. Minimum Requirement
Minimum requierement sama seperti pada pertukaran data menggunakan media
penyimpanan data maupun PDE-EDI, hanya perlu penambahan koneksi internet. Pastikan
dapat mengakses alamat :


Versi I => https://esbbcext01.kemenkeu.go.id:8092/enabler/services/enablerWS



Versi II => https://esbbcext01.beacukai.go.id:8092/enabler_v2/services/enablerWS

2. Java Runtime Environment
Minimum terinstall JRE 1.7

3. Internet Number, Private Key/Public Key Infrastructure
Internet Number adalah nomor registrasi sebagai identitas unique bagi pengguna jasa
yang akan melakukan pertukaran data menggunakan internet. Internet number pada
prinsipnya seperti EDI Number yang digunakan untuk memastikan bahwa user sudah
terdaftar di DJBC untuk melakukan pertukaran data menggunakan internet.
Private Key/Public Key Infrastruktur adalah kunci yang diberikan kepada pengguna jasa
sebagai alat untuk mengamankan data, memastikan keaslian data maupun pengirimnya
dan mencegah penyangkalan. Dalam hal ini, masing-masing pengguna jasa akan diberikan
file Sertifikat Digital yang harus dijaga keamanannya agar tidak jatuh ke pihak-pihak yang
tidak diinginkan.

4. Enabler PDE Internet
Enabler PDE Internet adalah software tambahan yang digunakan untuk komunikasi
data, baik kirim data maupun terima respon dari modul ke Sistem DJBC. Adapun cara
instalasi enabler tersebut adalah sebagai berikut:
- Extract folder Internet ke tempat yang dinginkan (selama masa ujicoba di folder
C:/BeaCukai), disarankan ada dalam satu folder dengan modul
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- Pastikan terdapat file enablerWS.wsdl dan 2 (dua) folder yaitu lib dan keystore. Folder
lib berisi library bagi enabler, sedangkan folder keystore berisi file private key dan public
key.
- Defaultnya sertifikat digital dicopy ke drive C:/BeaCukai/Internet/keystore.

B. Pembuatan Sertifikat Digital
Sertifikat Digital /Digital Certificate adalah suatu identitas yang dibawa untuk melakukan
transaksi digital. Prinsip kerjanya seperti Kartu Identitas yang dimiliki seseorang misal KTP
untuk identitas sebagai warga indonesia.
Sertifikat Digital terdiri dari Certificate Authority (CA) sebagai penerbit sertifikat dan
subscriber yang me-request certificate ke CA berupa CSR (Certificate Signing Request) dan
Private Key sebagai pasangan CSR. CSR adalah request yang akan dikirim ke CA, dari request
tersebut akan didapat private key. Sertifikat dan private key tersebut kemudian di bundling
menjadi JKS(Java Key Store) dengan menam bahkan user password dan alias untuk
autentifikasi keabsahan komunikasi melaui PDE Internet Beacukai. File JKS ini yang digunakan
sebagai identitas pengguna sebagai Private Key Infrastruktur dalam pertukaran data dengan
Aplikasi Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui metode PDE Internet.
Untuk itu dalam metode pertukaran data PDE Internet ini pengguna harus membuat
sertifikat terlebih dahulu. Adapun langkah pertama untuk membuat sertifikat adalah membuat
file CSR (Certificate Signing Request). Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat CSR :
1. Setelah file internet.zip diekstrak, buka folder keystore
2. Kemudian jalankan program csr.bat yang ada dalam folder tersebut
3. Masukkan data
a. Common name adalah nama pemilik identitas digital
b. Organization adalah nama organisasi pemilik identitas digital
c. Departemen adalah unit organisasi pemilik identitas digital
d. City adalah kota pemilik identitas digital
e. State/Provinsi adalah provinsi tempat pemilik identitas digital
f.

Key Size default 2048
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4. Pilih direktori untuk menyimpan JKS (pastikan pada folder [PATH]/internet/keystore/)

Akan tercipta file [COMMON NAME].csr dan [COMMON NAME].key. pastikan nama csr
dan key sama tidak pakai tanda baca titik (.) dan spasi jika hal tersebut terjadi rename
atau hapus dan spasi.

C. Pendaftaran Digital Sertifikat ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai
Langkah selanjutnya adalah mendaftarkan sertifikat beacukai dengan cara mengupload file
CSR ke aplikasi webca dengan mengakses alamat http://ca.beacukai.go.id/webca. Proses
selanjutnya akan dijelaskan pada poin-poin sebagai berikut :
1. Login ke aplikasi

Petunjuk Pertukaran Data PDE Internet DJBC

3

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai 2016
2. Jika belum memiliki user maka daftarkan user sesuai dengan alamat email. Alamat
email nanti digunakan untuk login ke aplikasi.

3. Setelah

login

kemudian

upload

file

csr

yang

telah

dibuat

sebelumnya

([PATH]/internet/keystore/xxxx.csr) melalui Menu Pengguna – Upload CSR. Kemudian
drag drop pada field CSR File atau dapat juga dengan menu browse sebagai berikut :

Setelah ditekan tombol simpan maka sistem akan memproses untuk pembuatan
sertifikat. Dan menunggu diaprove dari admin beacukai sehingga pengguna mendapat
private key dan public key sebagai identitas untuk bertransaksi pertukaran data dengan
aplikasi yang ada di Direktorat Jendral Bea dan Cukai
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Kemudian download sertifikat dengan mengeklik icon

. Akan terdownload file

dengan ekstensi .pem dan .crt (pastikan nama pem dan crt sama tidak pakai tanda baca
titik (.) dan spasi jika hal tersebut terjadi rename atau hapus titik dan spasi. Setelah
didownload cut/copy hasil download .pem dan .crt ke dalam [PATH]/internet/keystore/
contoh :

D. Pendaftaran Sertifikat Digital Pada Modul
Untuk dapat menggunakan sertifikat digital yang telah dibuat pada pembahasan
sebelumnya, pengguna jasa memakai modul khusus PDE Internet Beacukai. Cara penggunaan
sertifikat untuk modul sebagai berikut :

1. Setting Modul Manifes
- Buka Modul Pengangkut
- Kemudian ubah setting pengangkut untuk dapat komunikasi menggunakan jalur internet
melalui menu Setting
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- Pastikan Direktori extream berada pada [PATH]/internet/keystore/
- Pastikan Pilihan Network Terpilih Internet
- Kemudian tekan tombol SIMPAN
- Selanjutnya tekan tombol [ + ] di samping Pilihan Network - Internet

- Pilih isian "Direktori" pada folder Internet, yaitu C:/BeaCukai/Internet
- Pada Setting enabler isikan data-data terkait Sertifikat Digital yaitu lokasi file Sertifikat
Digital berada (*.JKS), password JKS, alias JKS, proxy jika menggunakan proxy
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(termasuk port dan user password proxy). Pada masa ujicoba contoh pengisian sebagai
berikut :
JKS File

:

C:/BeaCukai/Internet/keystore/PT_DEMO_BEACUKAI.jks

User

:

XXXXX

Passwd

:

XXXXX

Passwd

:

XXXXX

- Jika internet menggunakan proxy, isikan setting proxy. Jika tidak, kosongkan saja
Proxy Host :
Proxy Port :
Proxy User :
Proxy Pass :
- Time Out diisikan waktu time out komunikasi data, jika koneksi internet lambat sebaiknya
disetting lebih lama
Time Out

:

60

- Folder java diisikan data folder bin dimana file java.exe berada
Folder Java :

C:\Program Files\Java\jre7\bin

- Alamat pengiriman dan pengambilan data diisi dengan
Push URL : https://esbbcext01.beacukai.go.id:8092/enabler_v2/services/enablerWS
Pull URL

: https://esbbcext01.beacukai.go.id:8092/enabler_v2/services/enablerWS

Klik tombol Simpan

2. Setting Modul PIB/PEB
- Buka Modul PIB/PEB
- Kemudian ubah setting pengangkut untuk dapat komunikasi menggunakan jalur internet
melalui menu Utility – Setting – klik tab Komunikasi
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- Pilih isian "Direktori" pada folder Internet, yaitu C:/BeaCukai/Internet
- Pada Setting enabler isikan data-data terkait Sertifikat Digital yaitu lokasi file Sertifikat
Digital berada (*.JKS), password JKS, alias JKS, proxy jika menggunakan proxy
(termasuk port dan user password proxy). Pada masa ujicoba
JKS File

:

c:/BeaCukai/Internet/keystore/ptdemo.jks

User

:

XXXXX

Passwd

:

XXXXX

Passwd

:

XXXX

- Jika internet menggunakan proxy, isikan setting proxy. Jika tidak, kosongkan saja
Proxy Host :
Proxy Port :
Proxy User :
Proxy Pass :
- Time Out diisikan waktu time out komunikasi data, jika koneksi internet lambat sebaiknya
disetting lebih lama
Time Out

:

60

- Folder java diisikan data folder bin dimana file Java.exe berada
Folder Java :

C:\Program Files\Java\jre7\bin

- Alamat pengiriman dan pengambilan data diisi dengan(versi I)
Push URL : https://esbbcext01.kemenkeu.go.id:8092/enabler/services/enablerWS
Pull URL

: https://esbbcext01.kemenkeu.go.id:8092/enabler/services/enablerWS

- Klik tombol Apply, kemudian OK
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3. Komunikasi Data
Model komunikasi data PDE Internet sama seperti pada PDE EDI, yaitu data yang dapat
dikirimkan adalah data dengan status QUEUED. Adapun cara melakukan komunikasi data
adalah sebagai berikut:
- Dari menu PIB/PEB/MANIFES, pastikan data yang akan dikirimkan berstatus READY. Klik
Toolbar pembentukan EDIFACT
- Atau dari menu Transfer --> Internet --> Bentuk/Batal EDIFACT

- Menu ini juga berfungsi untuk membatalkan data dengan status QUEUED kembali ke
READY.
Setelah

data

berstatus

QUEUED,

kemudian

lakukan

komunikasi

data

untuk

mengirimkan/menerima respon
- Dari menu Transfer --> Internet --> Komunikasi

- Akan muncul form data yang siap maupun yang sudah komunikasi (menunggu respon)
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- Klik tombol Komunikasi secara berkala untuk mengirim data dan mengambil respon (+ 5
menit setelah pengiriman dokumen, selanjutnya untuk mengambil respon menyesuaikan),
kecuali jika ada yang harus menunggu keputusan pejabat Bea dan Cukai maka proses
komunikasi untuk ambil respon setelah ada keputusan
- Modul yang dapat mengambil respon adalah modul yang digunakan untuk pengiriman
data.
- Hasil komunikasi akan mengupdate data respon kedalam modul.
- Kode Respon Komunikasi :
999 => Komunikasi Berhasil
901 => Gagal Komunikasi dengan Service Beacukai
908 => Terjadi Kesalahan Internal
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