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REDAKSI

P E N G A R AH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan
YME, atas segala ridho-Nya kami dapat
menyapa kembali di bulan yang sangat
berbahagia bagi bangsa kita ini.
Terimakasih atas pencapaian dan dedikasi
oleh segenap jajaran Bea dan Cukai Bontang
yang penuh integritas, kerja keras, kerja tuntas,
profesionalisme dan sinergitas yang baik dalam
pengawasan dan pelayanan.
Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan
pula kepada segenap pimpinan dan jajaran
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur,
atas bimbingan, arahan, dan koordinasi yang
baik dan tiada henti.
Bulan ini, tepat 77 tahun yang lalu, bangsa
Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah
negara merdeka. Perjuangan meraih
kemerdekaan ini sarat dengan pengorbanan
jiwa dan raga. Bangsa ini tidak bisa kuat jika
tidak ada persatuan, kesatuan, dan gotong
royong yang kuat dan kukuh.
Izinkan kami mengajak pembaca untuk terus
memupuk semangat persatuan dan kesatuan,
serta semangat nasionalisme membangun
bangsa ini dengan memberikan dedikasi dan
karya yang terbaik.

Bea Cukai Bontang

BINTAL

Bimbingan Mental
kepada Seluruh Pegawai BC Bontang
Bontang, 12 Agustus 2022 - Bea Cukai Bontang mengadakan

Kegiatan Bimbingan Mental bagi seluruh pegawai. Bimbingan Mental
dipimpin oleh Ustadz Hari Mulyanto, Lc. dan bertempat di Aula KPPBC
TMP C Bontang.
Tema yang diangkat dalam Bimbingan Mental ini sesuai dengan suasana perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan judul
“Renungan Kemerdekaan Indonesia dan Doa untuk Negeri”. Pesan
yang dibawakan berupa empat poin utama, yaitu:
1. Cinta dan Membela Tanah Air;
2. Menghadapi Segala Gangguan dari Luar serta Berkorban untuk
Mempertahankan Tanah Air;
3. Berkontribusi Positif untuk Bangsa;
4. Mendidik Generasi Selanjutnya untuk Cinta kepada Tanah Air.
Dengan dilaksanakan kegiatan Bimbingan Mental tersebut
diharapkan dapat menambah wawasan dan semangat ibadah
pegawai agar lebih baik lagi.
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Bontang, 5 Agustus 2022 - Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, mutasi
pegawai merupakan hal lumrah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal
tersebut sebagai bentuk dari Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di
lingkungan DJBC untuk mewujudkan Bea Cukai Makin Baik.

Pelepasan

Pegawai Mutasi
Bea Cukai Bontang mengadakan acara
pelepasan pegawai mutasi yang bertempat di
Ruang Aula Kantor Bea Cukai Bontang. Acara
tersebut turut dihadiri oleh Dharmawanita
Persatuan Bea Cukai Bontang.
Kegiatan diawali oleh pembukaan dengan video
ucapan lalu dilanjutkan dengan keseruan games
untuk menilai seberapa kenal para pegawai
dengan rekan kerjanya. Setelah itu penyampaian
kesan pesan pegawai mutasi serta pemberian
cinderamata sebagai bentuk apresiasi atas
kontribusi selama di Kantor Bea Cukai Bontang.
Sebelum penutupan acara, Kepala Kantor Bea
Cukai Bontang, Tri Haryono Suhud, memberikan
amanat kepada para pegawai mutasi agar para
pegawai mutasi selalu menjaga kualitas dan
integritasnya di kantor baru.

BeaCukai
CukaiBontang
Bontang
Bea

Kemeriahan
HUT RI ke-77

Bontang, 16 Agustus 2022 -

Memperingati Hari Ulang Tahun Republik
Indonesia yang ke-77 , Bea Cukai Bontang
mengadakan berbagai rangkaian lomba
beserta keseruannya yang diikuti oleh seluruh
pegawai.
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Bea
BeaCukai
CukaiBontang
Bontang

Perlombaan yang diadakan sangat bervariasi, dari lomba cabang olahraga
seperti voli dan badminton hingga lomba-lomba tradisional seperti tarik tambang, tanam paku, makan kerupuk, balap karung, kursi goyang, dan estafet
tepung sebagai pemeriah peringatan kemerdekaan yang ke-77 ini.
Bervariasinya lomba yang diadakan bahkan melibatkan seluruh pegawai, pkd,
ppnpn, ibu dharmawanita hingga buah hati tercinta para pegawai juga turut
meramaikan.

Bea Cukai Bontang

Keseruan semakin memuncak pasca lomba estafet tepung, setelah
tahap penimbangan tepung hasil estafet setiap tim, sebagian
bahkan hampir seluruh pegawai saling melempar tepung hingga
memenuhi seluruh medan perlombaan. Acara tersebut diakhiri
dengan foto bersama yang tentu saja dalam kondisi bermandikan
tepung, hal sederhana semacam ini justru meningkatkan rasa
persaudaraan diantara pegawai di lingkungan bea cukai
bontang. Acara dilanjutkan pembagian hadiah kepada para
pemenang berbagai perlombaan yang telah diadakan dan
ditutup dengan perpisahan salah satu pegawai, Arkas Ramler
Oryza, yang baru saja mendapatkan mutasi ke Kanwil DJBC
Kalbagtim. Keseruan Peringatan Kemerdekaan yang ditutup
dengan suasana haru kali ini sangat berkesan bagi seluruh
partisipan di dalamnya, semoga kedepannya keluarga Bea Cukai
Bontang semakin kompak serta dapat mengisi kemerdekaan
dengan hal yang positif.
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Bea Cukai Bontang
Bontang, 17 Agustus 2022 - Memperingati

hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Bea
Cukai Bontang ikuti Upacara Bendera Peringatan
HUT RI ke-77 yang bertempat di Kantor Pajak
Bontang bersama dengan instansi lain di bawah
Kementerian Keuangan. Upacara berlangsung
dengan penuh kesungguhan, sebagai bentuk
cinta dan penghargaan atas negeri kita tercinta
ini.

Kepala Kantor Bea Cukai Bontang, Tri Haryono Suhud, mengikuti Upacara Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan
RI bersama jajaran pimpinan daerah Kota Bontang dan tokoh masyarakat yang bertempat di Stadion Bessai
Berinta/ Lang-Lang. Upacara berlangsung dengan khidmat, seluruh peserta menjiwai makna proklamasi dan semoga di
usia Indonesia ke-77 serta kedepannya, Indonesia kian pulih dari dampak COVID-19, bangkit menjadi negara yang kuat
dan maju. Setelah Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI selesai, rombongan pimpinan daerah beralih menuju
Pendopo Aula Walikota untuk melaksanakan upacara virtual dengan istana negara.

UPACARA
Detik-Detik Proklamasi

Kemerdekaan RI

Bea Cukai Bontang
Bontang, 14 Agustus 2022 - Bertempat di
halaman belakang KPPBC TMP C Bontang,
dilaksanakan Kegiatan Pemusnahan Barang Milik
Negara (BMN) eks Kepabeanan dan Cukai berupa
Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tegahan Kantor
Bea Cukai Bontang.
Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Kantor
Bea dan Cukai Bontang, Bapak Tri Haryono Suhud,
dan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Adhi Puspa
Nugroho, Plh. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan
Negara mewakili Kepala Kantor KPKNL yang
berhalangan hadir pada hari tersebut.

Acara dilanjutkan dengan Pemusnahan BKC Hasil
Tembakau dan MMEA / Minuman mengandung etil alcohol secara simbolis Kepala Kantor Bea Cukai
Bontang dan perwakilan Kantor KPKNL Kota Bontang,
diikuti pemusnahan BKC HT dan MMEA sisanya oleh
pejabat eselon IV serta para perwakilan pegawai dari tiap
seksi KPPBC TMP C Bontang.

Pemusnahan
BKC ILEGAL
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Apel Rutin dan
DKO Agustus

Bontang, 5 Agustus 2022 - Bertempat di Halaman Depan KPPBC TMP C Bontang,
dilaksanakan Apel Rutin yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan,
Hendro Enrikho I.J. Jayanata. Beliau menyampaikan bahwa akan ada beberapa kegiatan di
bulan ini sehingga dibutuhkan kolaborasi dan persiapan yang matang dari seluruh anggota
Kantor Bea Cukai Bontang.
Acara dilanjutkan dengan rapat DKO yang diadakan di ruang rapat KPPBC TMP C Bontang
dipimpin oleh Kepala Kantor, Tri Haryono Suhud. Rapat DKO diadakan sebagai sarana
evaluasi kinerja serta wadah pembahasan capaian dan kendala yang dihadapi selama
periode bulan sebelumnya, Juli 2022.
Pelaksanaan rapat diawali dengan pembukaan dari Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan
Penyuluhan, lalu laporan capaian dari masing-masing kepala seksi, kemudian beberapa
tanggapan dan arahan dari Kepala Kantor terkait pelaksanaan di bulan berikutnya.

Bea Cukai Bontang

Bontang, 11 Agustus 2022 - Bea Cukai Bontang
mengadakan One on One Meeting bersama Kantor
Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yang
dilaksanakan secara daring melalui media Zoom
Meeting. Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah
DJBC Kalbagtim, Kukuh Sumardono Basuki, dan
jajarannya serta Kepala Kantor Bea Cukai Bontang,
Tri Haryono Suhud dan seluruh Kepala Seksi.

Rapat diisi dengan pembahasan
Kepala Kantor Bea Cukai Bontang
dengan Kantor Wilayah DJBC
Kalbagtim tentang Capaian
Penerimaan, Progres WBBM serta
Permasalahan yang ada di Kantor
Bea Cukai Bontang.

Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim dan KPPBC Bontang

One on One
Meeting
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Bea Cukai Bontang
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Redistribusi
Target
Penerimaan

Bontang, 11 Juli 2022 - Bahwa sehubungan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Nomor KEP-274/WBC.16/2022 tanggal 04 Agustus 2022 Tentang Perubahan Atas KEP85/WBC.16/2022 Tentang Distribusi Target Penerimaan di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan
Bagian Timur Tahun Anggaran 2022, target penerimaan KPPBC TMP C Bontang mengalami perubahan.
Terdapat kenaikan yang cukup signifikan atas redistribusi target penerimaan, terutama dari sisi Bea Keluar
yaitu mencapai 1.942,61% dan kenaikan dari sisi Bea Masuk sejumlah 16,50% dari target awal, sehingga
kenaikan total target penerimaan Kantor Bea Cukai Bontang adalah 1475,97%. Hal tersebut dapat terjadi
karena kondisi komoditi perusahaan penerima fasilitas di lingkungan KPPBC TMP C Bontang yaitu Produk Kelapa Sawit yang sedang “naik daun” pada tahun ini, sehingga meningkatkan proyeksi atas target
penerimaan terutama dari sisi Bea Keluar.
KPPBC TMP C Bontang akan terus berupaya optimal untuk dapat mencapai target penerimaan dan
diharapkan mampu melampauinya. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain penelitian mendalam dokumen kepabeanan, pengawasan fasilitas Kawasan Berikat, pemantauan piutang, dan lain
sebagainya. (Anang Muhammad Syauqy/Seksi Perbendaharaan)

Bea Cukai Bontang

SOSIAL MEDIA DAN ASN
RELEVANKAH??

Sosial Media saat ini sudah tidak asing bagi kita, hampir setiap hari kita dalam setiap jam bahkan tidak lepas dari
kegiatan bersosial media. Van Dijk dalam Nasrullah (2015) melansir dari jurnal berjudul Pemanfaatan Media Sosial
untuk Efektivitas Komunikasi oleh Ahmad Setiadi, media sosial adalah platform yang memfokuskan pada eksistensi
pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Media sosial yang cukup familiar di
Indonesia meliputi Facebook, Instagram, Tiktok dan lain-lain. Penggunaan sosial media merambah berbagai
kalangan, salah satunya, aparatur sipil negara (ASN).
Menjadi seorang ASN tentunya diiringi dengan berbagai tanggung jawab dalam kehidupannya baik dalam
melaksanakan tugasnya dan dalam kehidupan pribadi. Pada dasarnya pengertian ASN telah ditetapkan dalam UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi
pemerintah. Misalnya, dalam ranah pribadi khususnya dalam bermedia sosial, ASN memiliki tanggung jawab lebih
besar ketimbang masyarakat umum, mengingat meskipun ASN bermedia sosial secara pribadi, ASN merupakan
representasi instansi di mana dia bekerja.
Kejadian terhadap seorang oknum ASN di Padang setidaknya memberikan kita gambaran, bagaimana ekspektasi
masyarakat dan pemerintah terhadap tindak laku ASN dalam berkehidupan sosial. Seorang wanita yang
merupakan Camat Payakumbuh Timur, Sumatera Barat dipecat karena ikut-ikutan fashion show ala Citayam
Fashion Week . Sejumlah pihak merasa aksi DN tersebut tidak cocok dilakukan seorang Camat karena dianggap
tidak sesuai dengan norma-norma agama yang berlaku. Kondisi semakin memanas setelah Majelis Ulama
Indonesia (MUI) Payakumbuh ikut bereaksi menentang aksi yang dilakukan DN. Pihak MUI yang keberatan dengan
aksi DN langsung membuat laporan ke Wali Kota Payakumbuh. Kemudian Wali Kota pun langsung mengambil
sikap dengan memberhentikan DN sebagai Camat Payakumbuh Timur. DN meluruskan ketika ia bergaya ala-ala
Fashion Week mengenakan seragam PNS sama sekali tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan pihak mana pun
atau berusaha mencederai norma agama dan budaya setempat. Apa yang ia lakukan hanya bentuk ekspresi diri
saja. Kejadian pada DN merupakan satu contoh kasus dari banyak yang terjadi dalam konteks ASN dan sosial
media. Hal tersebut merupakan contoh pentingnya memahami bagaimana tata cara bersosial media yang bijak
sebagai ASN.

13

Bea Cukai Bontang
Kontradiksi yang terjadi dalam interpretasi sosial media secara bijak bagi ASN seringkali terjadi di Indonesia,
batas-batas yang ada berupa kode etik ASN, lingkungan kerja sebagai pengawas, dan kesadaran pribadi
seorang ASN, nampaknya belum cukup untuk mengerucutkan batasan yang jelas dalam bersosial media. Tidak
lain itu semua karena begitu beragamnya interpretasi dan pemahaman tentang konsep kesusilaan, norma-norma,
serta kaidah yang menjadi batasan dalam bersosial media.
Menyoal isu tentang pemanfaatan sosial media oleh ASN, pada akhirnya kita akan menghadapi berbagai hal.
Ekpekstasi masyarakat berupa kontrol yang tertuang dalam bentuk komentar-komentar di media sosial -saat ASN
mengunggah sesuatu- kerap kali muncul. Seorang ASN yang aktif dalam sosial media akan sering mendapat
sorotan, bagaimana ia berpakaian, bagaimana ia bersikap, bahasa yang digunakan dalam membuat “caption”,
hingga masuk ke ranah privasi termasuk ekspresi diri, misal bernyanyi, berjalan ala model profesional, ternyata
masuk juga menjadi sorotan masyarakat.
Ke-bias-an dalam batasan bersosial media ini nampaknya cukup menarik untuk dibahas. Dalam satu sisi, di
ranah personalnya seorang ASN memiliki hak untuk bersosial media, namun di lain sisi terbatas bahkan hingga
terintervensi oleh aturan yang bias standarnya dan dapat diinterpretasikan berbeda. Mengesampingkan hak
sebagai seorang warga negara, ada hal yang lebih besar yaitu kewajiban untuk menjadi representasi aparatur
sipil negara yang dalam berkehidupan mencerminkan kebaikan akan nilai-nilai moral, asusila, sosial, agama,
dan budaya dalam bermasyarakat. Dalam upaya menjadi representasi tersebut, relevankah pembatasan hak ASN
dalam bersosial media? Dalam upaya memahami fenomena ini, sebagai ASN saya beranggapan bahwa bersosial media kurang lebih sama dengan berpolitik bagi ASN. Bedanya hanya terletak dalam ranah cakupannya
-bersosial media memiliki kebiasan-. Melihat berbagai hal-hal yang terjadi rasa-rasanya kita tidak perlu menunggu DN-DN yang lain untuk dapat dengan tegas memberikan arahan pasti dalam kebijakan bersosial media bagi
ASN, yaitu dengan MELARANG penggunaannya. Karena kembali lagi dengan kebiasan yang begitu besar, setiap
hal dalam sosial media dapat saja menjadi alat yang berpotensi mencederai pribadi ASN atau orang lain yang
berujung pada karier ASN itu sendiri. Saya rasa ASN sudah cukup dengan segala hal yang diberikan oleh
pemerintah berupa gaji, tunjangan, dan lain-lain yang berkonsekuensi mengikat hak dan kewajiban, rasa-rasanya
hak bersosial media juga menjadi yang termasuk terikat di dalamnya. (Setiawan/Seksi PKCDT)

Entry Meeting
Monitoring dan
Evaluasi SPI
Bontang, 22 Agustus 2022 - Kantor

Wilayah DJBC Kalbagtim melaksanakan Entry
Meeting bersama dengan Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Bontang dalam
rangka Monitoring dan Evaluasi Sistem
Pengendalian Intern (SPI) dalam proses bisnis
Kantor Bea Cukai Bontang. Hal ini bertujuan untuk
melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) di Kota Bontang.
Kantor Wilayah DJBC Kalbagtim diwakili oleh
Kepala Seksi KPT Pengawasan Bidang Kepatuhan
Internal, Budi Setyono, beserta anggotanya.
Kegiatan diawali oleh pembukaan dari Kepala
Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC
Kalbagtim, Agung Riandar Kurnianto.
Selanjutnya paparan oleh Kepala Seksi KPT
Pengawasan Bidang Kepatuhan Internal, Budi
Setyono.
Sistem Pengendalian Intern sendiri mempunyai
pengertian ialah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan
perundangundangan.

Bea Cukai Bontang

Monitoring dan
Evaluasi SPI
Bontang, 26 Agustus 2022 - Dalam rangka penguatan pengendalian intern, monitoring dan
evaluasi atas Penerapan Pengendalian Intern (PPI) pada KPPBC TMP C Bontang dilakukan Evaluasi
Penerapan Pengendalian Internal oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur. Maksud kegiatan
evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern
yang dilakukan di KPPBC TMP C Bontang pada kegiatan pengawasan dan pelayanan utama yang
terdapat pada KPPBC TMP C Bontang. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan keyakinan memadai bahwa risiko utama yang berkaitan dengan proses bisnis yang dipantau telah diidentifikasi dan
pengendalian telah dirancang dengan tepat sehingga pada saat dilaksanakan dapat mencegah
dan/atau mendeteksi terjadinya kesalahan serta mampu memetakan permasalahan tersebut. Selain
itu evaluasi ini dilaksanakan sebagai bahan dalam pemenuhan salah satu Indikator Hasil dalam
rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di KPPBC TMP C Bontang.
Kegiatan evaluasi PPI dilaksanakandari tanggal 22 s.d 26 Agustus 2022, kegiatan dimulai dari entry
meeting guna menjelaskan maksud, tujuan serta dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh tim evaluasi PPI Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam melaksanakan penilaian. Selama pelaksanaan
kegiatan penilaian pihak KPPBC TMP C Bontang melalui Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
(KIP) terus berkoordinasi dengan tim penilai dari Kanwil terkait apa saja dokumen dan data yang
dibutuhkan. Selama pelaksanaan kegiatan juga tim dari seksi KIP KPPBC TMP C Bontang turut mendampingi dan berdiskusi dengan tim evaluasi Kanwil.
Dalam akhir kegiatan penilaian, tim evaluasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur memberikan
kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan PPI di KPPBC TMP C Bontang sudah sangat baik
dengan total nilai evaluasi SPI sebesar 94,475 dengan predikat A. Pihak Kanwil sebagai penilai juga
merasa puas dan berharap kegiatan penilaian ini dapat memberikan masukan dan perbaikan kearah yang lebih baik dalam sistem PPI pada KPPBC TMP C Bontang.
(Dafa Gusfananda Suharto/Seksi KIP)

Bea Cukai Bontang

Bea Cukai Bontang
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Kantin Kejujuran
Untuk meningkatkan kualitas SDM dilingkungan Bea Cukai Bontang, berbagai inovasi sangat dibutuhkan, salah
satu di antaranya adalah dengan membuat “KANTIN KEJUJURAN”, Kantin Kejujuran Bea Cukai Bontang baru
diaktifkan kembali di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Bontang sejak Desember 2021
lalu, setelah sempat ditutup selama pandemi.
Kantin kejujuran merupakan upaya agar para pengunjung khususnya pegawai di Lingkungan Bea Cukai
Bontang berperilaku jujur. Kantin kejujuran adalah kantin yang menjual makanan kecil dan minuman dengan
metode self service tanpa penjagaan langsung dari penjual. Makanan atau minuman dipajang dalam kantin
dan disediakan kotak uang untuk mengimpan pembayaran dari para pembeli makanan atau minuman, para
pembeli dapat menghitung dan mengambil kembalian dari kotak tersebut. Salah satu motto yang ditanamkan
di kantin ini adalah Allah Melihat, Malaikat Mencatat. Kantin Kejujuran merupakan salah satu bentuk kegiatan
dalam pendidikan Antikorupsi dan juga merupakan implementasi dari salah satu sikap dasar DJBC.
Kantin kejujuran yang merupakan pendidikan Antikorupsi perlu diterapkan sebagai upaya prefentif, sebab
“prevention is better than cure” , pencegahan lebih baik dari pada mengobati. Pelaksanaan kantin kejujuran akan
sukses dengan dukungan bersama dari seluruh pegawai Bea Cukai Bontang dan para pengunjung Kantin
Kejujuran lainnya dan yang lebih penting adalah filosofi keberadaan “kantin kejujuran” itu sendiri diharapkan
dalam kehidupan dan tindakan yang lainnya juga dapat diterapkan. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap
keluarga, jujur terhadap masyarakat dan jujur kepada Sang Maha Pencipta, Allah SWT , Tuhan Yang Maha Esa.
(Renaldy Alfiansyah/Subbag Umum)

18

Bea Cukai Bontang

Bea Cukai Bontang Humas Team.

third volume.

The End

See You!

2022 SESSION
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