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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung. Secara 

terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Salah satu usaha untuk 

mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan dan 

pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa 

pajak. Menjadi kewajiban negara untuk menyelenggarakan berbagai tugas yang 

berguna untuk masyarakat. Untuk menjalankan tugasnya dengan sempurna, jalan 

yang ditempuh oleh pemerintah adalah menjalankan sumber-sumber penghasilan 

umumnya antara lain adalah pembayaran pajak. Pengertian pajak menurut 

Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) :  

“Pajak adalah iuran kepada Negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” 

Menurut Resmi, (2013:11) Sistem Pemungutan Pajak di indonesia 

terkenal dalam beberapa sistem pemungutan namun salah satunya adalah sistem 

Self Assessment System. Penggunaan sistem ini disampaikan dalam bentuk Surat 

Pemberitahuan, Pemungutan pajak di Indonesia yang menyatakan bahwa “Pajak 

dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur 

dengan undang-undang.”  Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 23 A.  

Menurut Ali Purwito M, (2013 : 61) Untuk menjalankan pembangunan 

suatu negara membutuhkan sumber pembiayaan yang tidak sedikit dan tidak 

hanya berasal dari satu sumber saja. Salah satu sumber pendapatan negara untuk 

membiayai pembangunan selain dari pajak juga berasal dari cukai atau 

penerimaan bea masuk dan penerimaan bea keluar. Bea cukai merupakan dinas 
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yang bertanggung jawab mengurusi masalah keuangan yang berkaitan dengan 

sirkulasi keluar masuk barang ekspor dan impor serta menangkal barang-barang 

yang dilarang oleh negara. Arus barang yang keluar masuk dari atau ke daerah 

pabean Indonesia atau kawasan pabean baik yang sudah dipenuhi kewajiban 

pabeannya ataupun yang belum, untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian 

atas lalu lintas barang tersebut pada prinsipnya akan dipungut pajak atas bea 

masuk atau bea keluar dari dalam negeri maupun dari luar negeri.  

Bea cukai berperan mengatasi tindakan ilegal penyelundupan barang 

impor maupun ekspor dan untuk menjaga kondisi perekonomian dalam negeri 

agar mampu menguasai pangsa pasar dalam negeri. Menurut Ali Purwito M, 

(2013 : 161) : Bea cukai mampu membatasi limpahan produk luar negeri atau 

barang impor yang masuk ke dalam negeri, berguna sebagai pengendalian 

terhadap infalsi, serta mengurangi dan membatasi konsumsi barang mewah dan 

sebagainya. Kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh perseorangan ataupun 

perusahaan dapat meningkatkan macam-macam pelanggaran, dibidang 

kepabeanan dapat mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dan sedapat mungkin 

menghilangkannya. Tahap ini akan ditentukan apakah barang impor atau barang 

ekspor tersebut dapat dikeluarkan dari daerah pabean atau tidak.  

Dalam kegiatan mengimpor barang berdasarakan pendapat Ali Purwito 

M, (2013 : 105) : Barang tersebut harus memiliki tujuan tertentu. Dengan adanya 

barang tersebut bea cukai memberlakukan prosedur dalam aturan-aturan tertentu. 

Selain itu adapun dalam kegiatan mengekspor barang bea cukai memberlakukan 

aturan-aturan yang telah ditetapkan pula, dalam kegiatan tersebut bea cukai perlu 

mengamankan beberapa barang yang boleh dan tidak boleh di ekspor maupun di 

impor namun dengan syarat perizinan tertentu.  

Bea Cukai telah menerapkan sistem mengenai barang larangan dan/atau 

pembatasan yang dimana barang apa saja yang tidak dilarang dan dilarang namun 

dengan syarat dan ketentuan izin berlaku. Dalam bentuk pembatasannya barang 

tersebut dikenakan pajak yang cukup tinggi sesuai dengan buku tarif ekspor atau 
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impor agar peredarannya dapat terkendali. Pelanggaran dalam setiap prosedur 

yang diberikan oleh pihak bea cukai akan diberikan sanki pidana serta denda 

administrasi dan diberikan tarif bea masuk sebesar 100% dari pungutan negara 

dibidang ekspor dan paling banyak 1000% dibidang ekspor atas kurang bayarnya.  

Salah satu cara untuk menjalankan pengawasan pelaksanaan administrasi 

penerimaan negara adalah melalui pemeriksaan dan penegahan atau penyitaan 

barang tersebut, sejak banyaknya aktivitas penegahan atau penyitaan barang 

tersebut akan diperuntukan untuk dijual secara lelang, dimusnahkan, atau 

dihibahkan atas barang hasil sitaan tersebut, aktivitas peruntukan barang dijual 

secara Lelang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan kegiatan pemungutan 

bea Lelang melalui KPKNL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku saat ini. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk menulis Tugas 

Akhir yang kemudian penulis tuangkan dalam judul  Laporan Tugas Akhir  :  

“TINJAUAN  ATAS  PROSEDUR PENEGAHAN DAN PENANGANAN 

BARANG HASIL PENEGAHAN  PADA  KANTOR  PENGAWASAN  DAN  

PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BANDUNG”. 

1.2 Identifikasi  Masalah  

Berdasarkan uraian Latar Belakang  maka penulis mengidentifikasai 

masalah dengan pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana prosedur penagahan dan penanganan barang hasil penegahan 

yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean A Bandung? 

2. Kendala apa yang ditemui oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung dalam mengurangi, 

meminimalisir, maupun mencegah terjadinya barang impor atau ekspor 

Larangan Terbatas (Lartas) yang mencoba masuk secara ilegal kedalam 

wilayah Kepabeanan Negara Indonesia? 
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1.3  Tujuan Tugas Akhir 

 Pelaksanaan Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memperoleh 

data dan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi salah satu persyaratan 

akademis, guna menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Jurusan 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. Adapun tujuan yang 

hendak dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana prosedur penagahan dan penanganan barang hasil penegahan 

yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean A Bandung? 

2. Kendala apa yang ditemui oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung dalam mengurangi, 

meminimalisir, maupun mencegah terjadinya barang impor atau ekspor 

Larangan Terbatas (Lartas) yang mencoba masuk secara ilegal kedalam 

wilayah Kepabeanan Negara Indonesia? 

   

1.4      Kegunaan Tugas Akhir 

1. Bagi Penulis  

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

Pelaksanaan Proses Penyitaan atau Penegahan Barang Larangan Terbatas dalam 

kegiatan ekspor dan impor. Serta sebagai pembanding dan informasi yang meluas 

antara teori yang dipelajari dengan pelaksanaan yang sebenarnya. 

2. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandung 

Dari hasil tugas akhir ini penulis berharap dapat menjadi masukan  yang 

positif untuk bahan evaluasi dalam pertimbangan atau kebijakan dalam langkah 

selanjutnya dalam Pelaksanakan Proses Penyitaan atau Penegahan Barang 

Larangan Terbatas dalam kegiatan ekspor dan impor. 

 

 



5 
 

3. Bagi pihak lainnya  

Dari hasil tugas akhir ini penulis berharap dapat menjadi informasi yang 

bermanfaat dan menambah wawasan mengenai Pelaksanakan Proses Penyitaan 

atau Penegahan Barang Larangan Terbatas dalam kegiatan ekspor dan impor. 

1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

 Lokasi kerja praktek penulis yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Bandung, Jalan Rumah Sakit Nomor 167, Gedebage, Kota Bandung. 

Sedangkan waktu kerja praktek dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2014 dan 

berakhir pada tanggal 9 Juli 2014.  

 


