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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

2.1 Kepabeanan  

2.1.1 Aspek-Aspek Kepabeanan 

 Aspek yang terdapat dalam suatu organisasi didasarkan atas konsep dan 

filosofi dari suatu institusi publik, seperti halnya dengan Direktorat jenderal Bea 

dan Cukai. Menurut  Ali Purwito M, (2013 : 28): Aspek berkaitan erat dengan 

sumber daya manusia moral dan digabungkan dengan tujuan organisasi 

kepabeanan, yang bersifat universal dan terkait dengan konvensi internasional, 

perjanjian multilateral dan bilateral. Sesuai dengan jiwa perpajakan, aspek 

kepabeanan terdiri dari: 

1. Aspek Keadlilan  

Pada aspek ini kewajiban kepabeanan hanya kepada anggota masyarakat 

yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama 

dalam hal dan kondisi yang sama (non discriminative). Aspek ini melindungi 

semua yang melakukan pengguna jasa kepabeanan seperti: importir, eksportir, 

perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK),  forwarder, pengangkut, masing-

masing mempunyai hak yang sama dalam pelayanan, kewajiban dan tanggung 

jawab. 

2. Pemberian Insentif 

Terutama bagi investor dan produsen. Insentif tersebut misalnya Tempat 

Penimbunan Berikat, Gudang Berikat, yang diberikan pembebasan dan atau 

keringanan atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor dan pemberian 

persetujuan impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan (pre 

notification). Meskipun sifatnya bertahap dan sementara waktu, tetapi diharapkan 

akan dapat memberikan manfaat dan mendukung petumbuhan perekonomian 

nasional. 
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3. Netralitas 

Tidak ada diskriminasi dalam pelayanan kepabeanan dan dalam 

pemungutan bea masuk untuk menghindari distorsi yang dapat mengganggu 

perekonomian nasional. 

4. Kelayakan Administrasi 

Administrasi kepabeanan dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, 

serta transparan. Tertib administrasi berdampak atas pengurangan penyimpangan-

penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi dan beresiko melalui peraturan 

yang jelas dan penegakan hukum. 

Pengendalian, Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi atas apa yang 

terjadi di lapangan dapat diketahui dengan cepat dari bidang administrasi. Dengan 

kata lain, bahwa administrasi tersebut dapat dikelola dan merupakan sarana 

pengawasan yang baik. Penerapan pengawasan disertai sanksi atas pelanggaran 

per aturan perundang-undangan kepabeanan. 

Praktik Kepabeanan internasional, sebagaimana diatur di dalam 

persetujuan perdagangan internasional, seperti dalam World Trade Organization 

atau di dalam ketentuan/peraturan yang diterbitkan oleh World Customs 

Organization.  

2.1.2 Pengertian Kepabeanan 

 Kebijakan-kebijakan yang menjadi tanggung jawab kepabeanan menurut 

Ali Purwito M, (2013 : 36): Untuk diawasi tidak terlepas dari peraturan-

peraturan instansi-instansi teknis seperti:  

1. Departemen-departemen Perdagangan 

2. Kesehatan 

3. Pertanian 

4. Kebudayaan 

5. Pertahanan dan Informasi dan Kejaksaan Agung 
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Pada dasarnya institusi kepabeanan di dalamnya terdapat peraturan atau 

kebijakan masing-masing Departemen teknik. Kepabeanan atau Customs (inggris) 

atau Douane (Perancis) adalah instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan 

pelaksanaan administrasi penerimaan atau pendapatan negara dalam bentuk bea 

masuk, cukai, pajak pertambahan nilai (value added tax), pajak barang mewah 

dan pajak pengahasilan dalam rangka impor  Pasal 22 Undang-undang 

Kepabeanan serta bea keluar yang mengatur mengenai pentarifan atas barang 

sesuai dengan klasifikasinya. 

 Undang-undang kepabeanan memberikan pengertian mengenai 

kepabeanan yang telah dirangkum oleh Ali Purwito M, (2013 : 37) sebagai 

berikut: 

 “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan 

pemungutan bea masuk”.  

2.1.3 Fungsi dan Tugas Kepabeanan 

Dari pengertian tersebut Ali Purwito M, (2013 : 38) mengungkapkan: 

Faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas-tugas pabean adalah pengawasan dan 

pemungutan bea masuk dan bea keluar. Peraturan di bidang kepabeanan diatur 

sesuai dengan standar pabean internasional, sehingga pengertian undang-undang 

kepabean diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan impor, 

ekspor, dan pergerakan atau penimbunan barang, dimana administrasi dan 

penegakan hukumnya dibebankan kepada Pabean. Semua peraturan yang dibuat 

pabean sesuai apa yang terjadi dalam kegiatan perdagangan internasional, dengan 

wewenang seperti yang diatur dalam undang-undang. 

 Kepabean mempunyai fungsi sebagai pengawas di satu pihak dan 

pelayanan di lain pihak dalam lalu lintas barang yang keluar atau masuk ke atau 

keluar daerah pabean. Sebagai tambahan yang dititipkan oleh instansi-instansi 

teknik, berupa peraturan mengenai pembatasan dan larangan serta tata niaga. 

Sebaliknya pabean (dalam hal ini Menteri Keuangan) dibebankan untuk 
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memberikan insentif bagi pengguna jasa dengan cara memberikan pembebasan 

atau keringanan pajak lalu lintas barang. Dua hal yang sangat kontradiktif antara 

tugas pengawasan dan pemberian fasilitas, selain itu menyelenggarakan 

perumusan dan fungsi kebijakan kepabeanan dan cukai, penyusuan norma, 

standar, prosedur dan kriteria kepabeanan dan cukai, dan pelaksanaan adminstrasi  

bea dan cukai. 

 Pemberian fasilitas ini juga mengandung banyak risiko, misalnya dalam 

fasilitas ekspor yang disalahgunakan menjadi ekspor fiktif, atau fasilitas impor 

gula, beras telah terjadi penyimpangan, sehinggan dalam penentuan tingkat risiko 

kedua bahan kebutuhan dimaksud dikenakan pengawasan yang ketat dan 

dikategorikan komoditi berisiko tinggi.  

2.1.4 Dasar Hukum Kepabeanan 

 Didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 dan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah Undang-

undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, pengertian kepabeanan yang telah 

dirangkum oleh  Ali Purwito M, (2013 : 402) sebagai berikut : 

 “Segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas 

barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan 

bea keluar.”  

 Definsi tersebut merupakan dasar yuridis bagi pejabat Bea dn Cukai untuk 

melakukan pengawasan (termasuk di dalamnya penegakan hukum) adalah daerah 

yuridisdiksinya. Sedangkan di dalam Undang-undang Cukai Nomor 39 Tahun 

2007 pengertian pengawasan lebih cenderung bertujuan pembinaan, pengaturan, 

dan perhatian terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang undang 

tersebut (sifat karakteristik dari Barang Kena Cukai). Berkaitan dengan hal-hal 

tersebut dapat diartikan sebagai:  
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 Bidang pengawasan merupakan bagian dari penegakan hukum, yaitu suatu 

upaya dari pemerintah untuk dipatuhinya ketentuan perundang-undangan dan 

peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang pajak lalu lintas barang. Kepastian 

hukum dan kepatuhan terhadap hukum menunjukan adanya pemerintah dalam 

menjalankan tugas-tugas pemerintahannya di satu pihak dan partisipasi aktif 

masyarakat dalam kewajiban kenegaraannya. Penegakan hukum di bidang 

kepabeanan dan cukai menggambarkan pengakuan pengguna jasa dan masyarakat 

terhadap otoritas Bea dan Cukai di dalam daerah pabean. 

 Adanya ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau peraturan-

peraturan yang dilanggar atau tidak dipatuhi, penegakan hukum dapat dimutigasi 

atau dikurangi melalui penciptaan suatu sistem pengawasan yang baik, 

pemahaman dan penguasaan atas perundang-undangan atau peraturan-peraturan 

pelaksanaannya oleh petugas bea dan cukai. Dengan demikian penegak hukum 

adalah aplikasi dari bermacam teknik yang berkaitan dengan kemungkinan 

munculnya suatu kejadian yang tidak diharapkan, misalnya kerugian negara. 

 Dipandang dari sifat yang ada didalamnya Ali Purwito M, (2013 : 403-

404)  mengungkapkan, pengawasan dapat dibagi atas empat bagian, yaitu:  

a. Pengawasan yang bersifat built in, artinya merupakan suatu paket 

pengawasan, internal, maupun eksternal menjadi satu. Internal seperti 

halnya dalam pengawasan terhadap kinerja pejabat Bea dan Cukai. 

Sedangkan pengawasan ekstern akan dilakukan oleh pengawas di luar 

DJBC, seperti ITJEN. 

b. Pengawasan yang bersifat intelijen, artinya pengawasan didasarkan 

kepada informasi dan data yang ada, identifikasi, analisis, yang akan 

menghasilkan nota hasil intelijen atau informasi. Hasil ini akan 

digunakan di bidang pengawasan dan operasional serta ditindak lanjuti 

dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. 
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c. pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang, yaitu dengan 

meneliti kembali semua dokumen baik yang berasal dari pengguna jasa 

kepabeanan maupun yang dibuat oleh petugas.  

2.1.5 Daerah Pabean 

 Daerah Pabean didefinisikan sebagai berikut, yang telah dirangkum oleh 

Ali Purwito M, (2013 : 39) : 

“Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan 

ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan 

landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan”.   

 Dari Pengertian diatas, terdapat unsur-unsur sewaktu ordonansi bea 

diundangkan untuk wilayah Hindia Belanda hingga sebelum timbul prinsip 

wawasan nusantara batas pabean adalah pertengahan antar jarak pulau terluas dari 

garis pantai saat air laut surut, tidak termasuk udara diatasnya. Wilayah laut 

Indonesia yang demikian luas dan terdiri atas ribuan pulau, tidak memungkinkan 

pihak pabean untuk melaksanakan pengawasan langsung atas laut, udara, dan 

zona eksklusif. Oleh karena itu, daerah pabean ini ditarik kedalam atau kedarat, 

menjadi kantor-kantor pabean, yang diartikan sebagai tempat untuk pemenuhan 

kewajiban pabean.  

Dalam kepabeanan dikenal adanya beberapa kegiatan yang terkait 

perdagangan Internasional, seperti yang diungkapkan oleh Ali Purwito M, (2013 

: 41) bahwa:  

a. Impor diartikan sebagai semua kegiatan memasukan barang dari luar 

daerah pabean atau yang dipersamakan dengan itu ke dalam daerah 

pabean. Secara yuridis saat barang memasuki batas negara sebagaimana 

telah disetujui dalam hukum laut internasional atau ditetapkan oleh hukum 

laut nasional, dianggap berkewajiban untuk memenuhi kewajiban pabean 

dan untuk melunasi pajak lalu lintas barang yang terutang. Hal ini 
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merupakan dasar yuridis bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk 

melakukan pengawasan dan tindakan yang dianggap perlu. 

b. Ekspor merupakan semua kegiatan untuk mengeluarkan barang dari 

daerah pabean untuk dibawa/dikirim ke luar negeri, dianggap sebagai 

ekspor. 

c. Reimpor, kegiatan yang dilakukan oleh eksportir untuk memasukan 

kembali barang-barang yang telah diekspor, disebabkan terdapat cacat 

pada barang atau ditolak oleh importir di negara pemesanan. 

d. Reekspor, kegiatan suatu keadaan atau peristiwa atas barang impor yang 

dilarang pemasukannya disebabkan salah pesan, salah kirim atau adanya 

tata niaga atau peraturan baru. 

e. Diekspor kembali, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam 

rangka impor sementara atas barang-barang yang dimasukan dan 

digunakan untuk sementara waktu dalam daerah pabean. 

Secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean. 

Tetapi mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin 

menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk 

memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan ekspor. Kegiatan ekspor 

dianggap telah terjadi, secara yuridis pada saat barang tersebut sudah selesai 

dimuat diatas sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean.  

2.1.6 Kawasan Pabean dan Kawasan Berikat 

Konsep kawasan pabean berasal dari pemikiran bahwa pengendalian dan 

pengawasan atas barang yang dimasukan atau dikeluarkan ke atau dari daerah 

pabean sangat sulit untuk dilakukan sebagaimana menurut  Ali Purwito M, (2013 

: 42) Selain terdiri dari kepulauan, juga perairan diantaranya, sangat sulit dalam 

mengawasi satu persatu, untuk mempermudah pengawasan, Daerah Pabean 

dibagi-bagi menjadi kawasan pabean yang merupakan kawasan dengan batas-

batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di dalam kawasan hanya petugas bea dan 
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cukai mempunyai otoritas dan wewenang dalam penegakan hukum di bidang 

kepabeanan seperti melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan atas 

pemasukan atau pengeluaran kewajiban kepabeanan dilakukan saat barang masih 

berada dikawasan ini.  

Kawasan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan 

pengaturannya oleh Menteri Keuangan, terbagi atas kawasan pabean di dalam 

pelabuhan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penunjukan 

sebagai kawasan pabean dapat dilakukan secara jabatan maupun atas permohonan 

penetapan sebagai kawsan pabean. Lokasi, batas dan luas area harus jelas. Dalam 

kawasan pabean ini, pemenuhan kepabeanan seperti pemberitahuan, pembayaran 

dan pelunasan bea masuk belum dilakukan. Barang-barang yang disimpan dalam 

kawasan pabean berasal dari pembongkaran dari sarana pengangkut atau dari 

tempat penimbunan sementara/pabean untuk disimpan sementara waktu. Tujuanya 

adalah untuk diproses atu dikirim kembali ke lokasi tertentu atau untuk tujuan 

lainnya. Pengungkapan Ali Purwito M, (2013 : 409) mengenai hal yang menjadi 

Objek dan Subjek Kepabeanan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung 

jawab atas pungutan cukai, dalam Undang-undang cukai subjek yang dimaksud 

adalah: 

a. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai (BKC). 

b. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol (EA). 

c. Importir Barang Kena Cukai (BKC). 

d. Penyalur Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol. 

e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol/Minuman 

Mengandung Etil Alkohol. 

Adapun yang menjadi objek cukai yang dimaksud adalah:  

a. Etil alkohol atau etanol dengan mengindahkan bahan yang digunakan dan 

proses pembuatannya 
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b. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, 

dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses 

pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung atil alkohol. 

c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, rokok daun, tembakau iris, dan 

hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan 

digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam 

pembuatannya.  

Dalam Undang-undang bea cukai dimungkinkan penambahan atau 

pengurangan jenis BKC (Barang Kena Cukai) yang disampaikan oleh Pemerintah 

ke DPR yang membidangi Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan 

dimaksudkan dalam Rancangan Undang-undang tentang angggaran pendapatan 

dan belanja negara.  

Sedangkan menurut R. Felix Mulyanto, (2007 : 4) Kawasan Berikat  

adalah: Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau 

barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau 

digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Tempat penimbunan berikat 

adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan 

penagguhan Bea Masuk. 

Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di 

bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rangka 

pengawasan terhadap Kawasan Berikat R. Felix Mulyanto, (2007 : 5) 

berpendapat bahwa: Dapat dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin 

kelancaran arus barang, pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan 

manajemen risiko, berdasarkan manajemen resiko tersebut dapat dilakukan 

pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang, pemeriksaan 

tersebut dapat diberikan kemudahan kepabeanan dan cukai berupa: 

a. Kemudahan pelayanan perizinan 

b. Kemudahan pelayanan kegiatan operasional 
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c. Pemberian pintu tambahan; dan/atau 

d. Kemudahan kepabeanan dan cukai lainnya 

Didalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan 

Kawasan Berikat diselenggarakan oleh Penyelenggaran Kawasan Berikat yang 

berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, penyelenggaraan 

tersebut meliputi kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan 

pengusaha Kawasan Berikat. Penyelenggaraan Kawasan Berikat dapat dilakukan 

satu atau lebih pengusahaan Kawasan Berikat yang dilakukan oleh Pengusaha 

Kawasan berikat (PDKB). 

Menurut R. Felix Mulyanto, (2007 : 5-6) menyatakan: Pengusaha 

Kawasan Berikat atau PDKB melakukan kegiatan menimbun barang impor 

dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah 

atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor Pengusaha Kawasan 

Berikat atau PDKB harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di 

Indonesia. Kawasan Berikat harus berlokasi di kawasan industri atau Kawasan 

Berikat dapat berlokasi di kawasan budidaya yang diperuntukan bagi kegiatan 

industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, sepanjang Kawasan Berikat tersebut diperuntukan 

bagi: 

a. Perusahaan yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya 

memerlukan lokasi khusus; 

b. Perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau 

c. Perusahaan industri yang akan menjalankan industri di daerah kabupaten 

atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki 

kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis. 

Luas lokasi untuk Kawasan Berikat di kawasan budidaya paling sedikit 

10.000 m2 (sepuluh meter persegi) dalam satu hamparan, yang terdiri dari 1 (satu) 

atau lebih PDKB.  Menurut pendapat R. Felix Mulyanto, (2007 : 6) kawasan atau 



16 
 

tempat yang akan dijadikan sebagai Kawasan Berikat harus memenuhi 

persyaratan berikut: 

a. Terletak di lokasi yang dapat langsungdimasuki dari jalan umum dan 

dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas; 

b. Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat 

atau bangunan lain; 

c. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain; 

d. Mempunyai satu pintu utamauntuk pemasukan dan pengeluaran barang 

yang dapat dilalui kendaraan; dan 

e. Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku 

menjadi barang hasil produksi. 

Dalam hal kawasan atau tempat yang akan dijadikan sebagai Kawasan 

Berikat R. Felix Mulyanto, (2007 : 7) mengungkapkan: Penetapan tempat 

sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat 

untuk menjaga waktu tertentu ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama 

Menteri. Dalam hal Kawasan Berikat berada di kawasan budidaya berlaku 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Penetapan tempat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal atas nama 

Menteri diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal; 

b. Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara 

Kawasan Berikat sekaliigus izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana  

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lama 3 (tiga) 

tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada 

Direktur Jenderal. 

Jangka waktu yang telah diberlakukan izin Pengusaha Kawasan Berikat 

atau izin PDKB tidak dapat melebihi jangka waktu pemberlakuan penetapan 

temapat sebagai Kawasan Berikat dan izin pneyelenggara Kawasan Berikat oleh 
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Direktur Jenderal. Menurut R. Felix Mulyanto, (2007 : 8) Kawasan Berikat 

memiliki kewajiban dan larangan yaitu: 

a. Memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai 

Penyelenggara Kawasan Berikat pada tempat yang dapat dilihat dengan 

jelas oleh umum; 

b. Menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi 

Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan 

pengawasan; 

c. Menyediakan sarana/prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan 

berupa: 

1. Komputer; dan/atau 

2. Media komunikasi dta elektronik yang terhubung dengan sistem 

komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

d. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang 

mengawasi dalam hal terdapat PDKB yang belum memperpanjang 

jangka waktu sewa lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum 

berakhirnya jangka waktu sewa; 

e. Melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi apabila 

terdapat PDKB yang tidak beroperasi; 

f. Mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat 

sebagai Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala 

Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan nama perusahaan 

yang bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, dan luas Kawasan 

Berikat; 

g. Mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat 

sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat 

kepada Kepala Kantor Pabean apabila terdapat perubahan alamat, 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat penanggung 

jawab; 
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h. Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas 

Barang Modal dan peralatan yang dimasukan untuk keprluan 

pembangunan/kontruksi dan peralatan perkantoran Kawasan Berikat; 

i. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku 

dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya 

selama 10 (sepuluh) tahun; 

j. Menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum di Indonesia; dan 

k. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan 

Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

dan/atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan 

perundnag-undangan. 

Penyelenggaran Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan.atau 

PDKB bertanggung jawab terhadap Bea dan Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI 

yang terutang atas barang  asal luar daerah pabean yang berada atau seharusnya 

berada di Kawasan Berikat. Penyelenggara Kwasan Berikat, Pengusaha Kawasan 

Berikat, dan/atau PDKB bertanggung jawab terhadap Cukai dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang 

terutang atas barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang berada atau 

seharusnya berada di Kawasan Berikat. Pemasukan dan Pengeluaran barang di 

Kawasan Berikat menurut pendapat R. Felix Mulyanto, (2007 : 9) dapat 

dilakukan dari: 

a. Luar daerah pabean; 

b. Kawasan Berikat lainnya; 

c. Gudang Berikat; 

d. Tempat Penyelenggara Pameran Berikat (TPPB); 

e. Tempat Lelang Berikat (TLB); 

f. Kawasan Bebas yang dilakukan oleh pengusaha di Kawsan bebas yang 

telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusaha Kawasan Bebas; dan/atau 

g. Tempat lain dalam daerah pabean. 



19 
 

2.1.7 Kewenangan Kepabeanan 

 Undang-undang memberikan kewenangan kepada kepabeanan untuk 

melaksanakan tugas-tugas di bidang ini. Selain kewenangan administrasi, 

kepabeanan diberikan kewenangan untuk bertindak persuasif dan represif dalam 

hal-hal tertentu. Hal ini diberikan berkaitan dengan adanya sifat memaksa dalam 

perpajakan, agar ketentuan peraturan perundang-undangan dipatuhi dan 

dilaksanakan. Adapun kewenangan tersebut adalah kewenangan administrasif 

kepabeanan.  

 Dalam bidang administrasif kepabeanan berpendapat Ali Purwito M, 

(2013 : 398) dalam bidang ini, seperti meneliti kelengkapan dokumen impor 

ekspor, menetepakan jalur merah, hijau atau prioritas, menentukan klasifikasi 

barang dan lainnya. Dalam UU Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 terdapat pasal-

pasal yang mengatur kewenangan khusus DJBC, misalnya membetulkan, 

menghapuskan, mengurangi dan menambah bea masuk yang harus dibayar. 

Kewenangan memberikan pembebasan, keringanan, penangguhan dan 

penundaaan pembayaran bea masuk, termasuk bidang adminstrasi. Sedangkan 

fisik, dapat memeriksa barang, pemeriksaan abatan, pemeriksaan bangunan.  

Undang-undang Kepabeanan juga memberikan kewenangan untuk 

penetapan kembali (Post Clearance Stage). Apabila terdapat kemungkinan bahwa 

fiskus mendapatkan data baru, atau informasi dari pihak ketiga, sehingga 

menemukan perbedaan-perbedaan antara yang diberitahukan dengan hasil 

penelitian, perhitungan kembali akan dilakukan, terhadap hasil perhitungan oleh 

petugas sebelumnya. Atas perbedaan termaksud Ali Purwito M, (2013 : 399) 

menilai: Kemungkinan menyebabkan jumlah bea masuk atau cukai dan pajak 

dalam rangka impor yang masih kurang bayar harus diselesaikan oleh pengguna 

jasa kepabeanan. Jika dipertimbangkan bahwa kesalahan itu dianggap harus 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga, maka kedua hal 

tersebut akan diberitahukan kepada pengguna jasa kepabeanan melalui Surat 

Pemberitahuan Tagihan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk merupakan suatu 
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surat keputusan dari pejabat pabean. Adapun Kewenangan selain administrasif 

menurut Ali Purwito M, (2013 : 399-400) adalah : 

1. Kewenangan untuk memaksa 

Sifat memaksa (Imperatif dan coersive) merupakan karakteristik dari 

undang-undang yang berada dalam lingkup hukum publik, yaitu hukum yang 

mengatur hubungan antara individu (penduduk atau perusahaan) dengan 

negara. Pemaksaan ini dapat dilakukan melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan. 

Dalam ilmu hukum yang dapat memaksakan sanksi terhadap pelanggaran 

kaidah hukum adalah penguasa, disebabkan mereka diberikan kekuasaan 

dalam penegakan hukum, seperti dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam 

bukunya “Pure theory of law, Berkely University California Press, 1978” 

diterjemaahkan oleh Raisul Mutaqien. Hukum dimaksud meliputi antara lain 

hukum adminstrasi yang mengatur mengenai prosedur manajerial birokrasi 

yang diadministrasikan oleh eksekutif, dimana unsur kekuasaan lebih 

ditegakan dari pada yudikatifnya. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal 

Undang-undang perpajakan yang mengatur: Kewenangan fiskus untuk 

melaksanakan penagihan pajak terutang meskipun keberatan atau banding 

masih dalam proses pemeriksaan dan keputusannya. 

 

2. Kewenangan penagihan  

Kewenangan penagihan yang dapat dipaksakan melalui pelaksanaan 

tagihan bea masuk dengan surat paksa, penyitaan dan pelelangan beserta 

eksekusi dari keputusan yang terkait dengan hal tersebut. Fungsi yudiktif 

dilaksanakan oleh fiskus, meskipun biasanya kewenangan tersebut diberikan 

oleh undang-undang kepada pengadilan yudikatif kewenangan untuk Menguji 

Kepatuhan 
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Pemeriksaan yang dilakukan terhadap surat pemberitahuan dalam rangka 

menguji kepatuhan dengan meneliti kembali kebenaran dan kejelasan pengisian 

atau laporan yang disampaikan WP berdasarkan azas self  assessment. 

Pelaksanaan pengujian dengan cara : 

a. meneliti, memeriksa, menghitung kembali pemenuhan kewajiban 

perpajakan mulai dari pengisian surat pemberitahuan. 

b. meneliti pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. memeriksa ulang 

dokumen pelengkap dan hasil pemeriksaan yang telah selesai. 

c. pemeriksaan ex officio (karena jabatan) atas fisik barang impor atau 

ekspor. Pemeriksaan audit penerapan perundang-undangan perpajakan dan 

lainnya. 

Menurut Ali Purwito M, (2013 : 400) hal tersebut: Dilakukan dengan 

menelusuri kebenaran pelaporan yang disampaikan oleh pengguna jasa 

kepabeanan berdasarkan atas data-data dan dokumen-dokumen pelengkap yang 

disertakan. Apabila laporan tersebut tidak lengkap atau tidak jelas, atau tidak 

terdapat kesalahan atau pelanggaran, pegawai pajak atau bea dan cukai dapat 

mencari data atau informasi. Ukuran kepatuhan tidak hanya diukur dari kesediaan 

Pengguna Jasa/Pabrikan memberitahukan atau melaporkan kewajibannya dengan 

mengisi pemberitahuan saja tetapi dapat diukur dari kebenaran, kejelasan dan 

keterbukaan dalam pengisian SPT atau pemberitahuan pabean atau cukai, selain 

melaksanakan kewajiban pemberitahuannya dalam waktu sebagai mana telah 

ditetapkan oleh Undang-undang, juga tanggung jawab atas penyelesaian 

kewajiban atas pajak/bea masuk/cukai yang terutang.  

3. Kewenangan Menjalankan Fungsi Yudikatif 

Fungsi yudikatif yang merupakan kewenangan untuk menjalankan fungsi 

kehakiman dengan cara memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan atas 

penerbitan surat ketetapan tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda 

atas penetapan atau keputusan tugas fiskus, wajib pajak dapat mengajukan ketidak 

setujuan atau penolakan yang dituangkan kedalam surat pengajuan permohonan 
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keberatan. Subtansi surat permohonan memuat: alasan-alasan mengenai ketidak 

setujuan atau penolakan terhadap putusan fiskus. Dengan diajukan permohonan 

keberatan, maka tugas pejabat fiskus adalah untuk memeriksa dan memutuskan, 

berisi mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian atau menolak. 

Perubahan UU Kepabeanan melalui UU Nomor 17 Tahun 2006 pada pasal 

93A ayat (4)  juncto pasal 93 A ayat (1) sebagaimana telah dirangkum oleh Ali 

Purwito M, (2013 : 401) disebutkan bahwa:  DJBC memutuskan keberatan yang 

diajukan oleh orang yang tidak setuju terhadap penetapan bejabat bea dn cukai. 

Disini tidak dijelaskan mengenai kewenangan penyelesaiannya apakah akan 

dilakukan pemeriksaan atas keberatan (pada tingkat pertama) atau dengan cara 

lainnya. Selanjutnya pasal 95 hanya menyatakan bahwa orang yang keberatan 

dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan menentukan mengenai 

jangka waktunya saja. Tetapi tidak dijelaskan apakah keberatan yang diajukan 

oleh pengguna jasa kepabeanan tersebut merupakan kewenangan penyelesaian 

pemeriksaan tingkat pertama dan keputusannya oleh DJBC atau hanya merupakan 

aturan pemenuhan penyelesaian keberatan yang secara prosedural harus melalui 

DJBC mengacu merupakan keputusan administrasi dan bukan merupakan 

keputusan yang bersifat yudikatif. Tanpa dilakukan pemeriksaan pada tingkat 

pertama, tidak dapat dilanjutkan sebagai perkara yang dapat diajukan banding.  

4. Kewenangan Karena Jabatan (ex officio) 

Pejabat Bea dan Cukai mempunyai kewenangan karena jabatan untuk 

pemeriksaan atas fisik barang sebelum dan sesudah pemberitahuan pabean 

disampaikan. Selanjutnya berdasarkan pasal 92 A UU Nomor 17 tahun 2006 yang 

telah dirangkum oleh Ali Purwito M, (2013 : 402), DJBC karena jabatan dapat 

membetulkan penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang 

didalam penerbitannya terdapat kesalahn tulis, hitung dan kekeliruan penerapan 

ketentuan UU Kepabeanan. Selanjutnya kewenangan karena jabatan ini juga 

diberikan dalam hal mengurangi atau menghapus sanksi administrasi.  
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2.2 Pengawasan Kepabeanan 

 Pengertian Pengawasan Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada 

Deklarasi Colombus adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan 

kepatuhan terhadap Undang-undang Pabean (Customs control means measures by 

the Customs to ensure compliance with customs law). Selanjutnya tujuan 

pengawasan pabean, menurut Colin Vassarotti sebagaimana telah dirangkum oleh 

Eddhi Sutarto, (2010 : 90) adalah: Memastikan semua pergerakan barang, kapal, 

pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara 

berjalan dalam keranggka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang 

ditetapkan.  

 Mengenai pemahaman pengawasan pabean Eddhi Sutarto, (2010 : 91) 

menegaskan: Bahwa semua barang, termasuk sarana transportasi yang memasuki 

atau meninggalkan daerah pabean, tanpa memperhatikan terutang bea dan pajak 

atau tidak, harus berada dalam pengawasan pabean. Namun, pengawasan pabean 

tersebut harus dibatasi pada hal-hal yang dianggap perlu untuk memastikan 

dipatuhinya Undang-undang pabean. Di dalam menerapkan pengawasan pabean, 

pabean harus menggunakan manajemen risiko. 

 Pabean dalam melaksanakan pengawasan harus menggunakan analisis 

risiko untuk menentukan orang dan barang, termasuk sarana transportasi, yang 

perlu diperiksa dan seberapa jauh tingkat pemeriksaannya. Pabean harus 

mengadopsi strategi pengukuran kepatuhan untuk mendukung pelaksanaan 

manajemen risiko. Pengukuran tersebut digunakan untuk bahan penetapan profil 

yang berisi himpunan data. 

 Untuk terciptanya optimalisasi hasil pengawasan pabean, dilakukan 

administrasi pabean yang mengusahakan kerja sama dengan administrasi pabean 

lain dan berusaha menghasilkan kesepakatan bantuan administratif yang saling 

menguntungkan untuk meningkatkan pengawasan pabean. Demikian juga kerja  

sama dilakukan dengan dunia usaha dan berusaha menghasilkan nota 

kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan pengawasan pabean. 
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 Teknologi informasi dan perdagangan secara elektronik sangat 

mendukung untuk meningkatkan pengawasan pabean termasuk evaluasi sistem 

komersial dari pengusaha apabila sistem tersebut mempunyai dampak pada 

kegiatan pabean dalam memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pabean. 

Pemeriksaan Pabean adalah untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat 

mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dilakukan. 

Pemeriksaan pabean tersebut dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan 

pemeriksaan atas fisik barang. Pemeriksaan pabean tersebut dilakukan secara 

selektif berdasarkan analisis manajemen risiko. 

Eddhi Sutarto, (2010 : 92) mengungkapkan atas dasar: Kewenangan 

pejabat pabean untuk melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor-ekspor 

diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Hal ini diartikan bahwa 

kewenangan pejabat pabean (bea dan cukai) dalam melakukan pemeriksaannya 

pabean merupakan kewenangan berdasarkan ketentuan hukum positif yang 

berlaku, yakni kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.Pemeriksaan 

pabean dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik 

barang dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai 

pemberitahuan pabean. 

Pemeriksaan pabean tersebut pada dasarnya dilakukan dalam daerah 

pabean oleh pejabat bea dan cukai secara selektif dengan mempertimbangakan 

risiko yang melekat pada barang dan importir. Namun, dengan 

mempertimbangkan kelancaran arus barang dan/atau pengamanan penerimaan 

negara, dapat dilakukan pelaksanaanpemeriksaan pabean di luar daerah pabean 

oleh pejabat bea dan cukai atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.  

 Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada pemeriksaan pabean 

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan/atu sistem 

komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan 

benar. Pejabat pemeriksa dokumen tersebut adalah pejabat bea dan cukai yang 
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berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan ats data pemberitahuan 

pabean. Penelitian dokumen yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa dokumen 

dan/atau sistem komputer pelayanan bertujuan:  

1. Untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean diberitahukan dengan benar, 

dan dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan telah sesuai dengan yang telah 

ditentukan. Penelitian ini dilakukan oleh pejabat pemeriksa dokumen. 

2. Untuk memastikan bahwa pengisian pemberitahuan pabean yang telah 

disampaikan telah lengkap dan benar. Penelitian ini dilakukan melalui sistem 

komputer pelayanan. 

Penelitian berdasarkan sistem komputer ditindaklanjuti dengan penelitian 

yang dilakukan pejabat pemeriksa dokumen berdasarkan data yang disajikan oleh 

sistem komputer pelayanan komputer trsebut. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, pejabat pemeriksa dokumen melakukan penetapan. Hal ini artinya 

tanggung jawab hukum pemeriksa dokumen terbatas pada penetapan yang 

dibuatnya. 

Pemeriksaan fisik dalam barang impor dan ekspor adalah kegiatan yang 

dilakukan pejabat pabean (bea dan cukai) pemeriksaan barang untuk mengetahui 

jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian 

dan penetapan nilai pabean pejabat pemeriksa fisik barang impor tersebut adalah 

pejabat bea dan cukai yang memilikicukai. Pelaksanaan pemeriksaan fisik barang 

impor dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik berdasarkan instruksi pemeriksaan 

yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai atau sistem komputer pelayanan, dan 

atas pemeriksaan fisik dimaksud, importir atau kuasanya mendapat pemberitahuan 

pemeriksaan fisik dari pejabat bea dan cukai atau sistem komputer pelayanan. 

Pada prinsipnya pejabat bea dan cukai memiliki wewenang berdasarkan 

undang-undang kepabeanan untuk melakukan pemeriksaan pabean atas barang 

impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan. Hal ini 

diartikan bahwa jika pabean memutuskan bahwa barang yang diberitahukan harus 
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diperiksa, pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin setelah 

pemberitahuan barang di daftarkan. 

Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta importir, eksportir, 

pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat 

penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, 

membuka sarana pengangkut atau bagianya, dan membuka setiap bungkusan atau 

pengemas yang akan diperiksa. Jika permintaan tidak dipenuhi:  

1. Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan tindakan pemeriksaan 

atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan 

2. Yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi barupa denda sebesar 

Rp.25.000.000,00. 

Salah satu bentuk pemeriksaan fisik menurut  Eddhi Sutarto, (2010 : 94) 

adalah: Pemeriksaan jabatan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea 

dn cukai karena kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Undang- 

undang kepabeanan dalam rangka pengawasan. Oleh karena itu,untuk kepentingan 

pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena 

jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah 

pemberitahuan pabean disampaikan.  

Pemeriksaa Fisik terhadap barang tertentu dalam perundang-undangan 

yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan 

secara eksplit disebutkan bahwa kewenangan Ditjen Bea dan cukai adalah 

melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah 

pabean. Namun, mengingat letak geografis Indonesia pengawasan dan 

pemeriksaan pada prinsipnya dilakukan untuk menghindari penyelundupan 

dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang tertentu. 

Secara implisit Eddhi Sutarto, (2010 : 95) mengakatakan bahwa: 

Pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan 

perpanjang kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan 

pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan.  
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2.2.1 Sistem Klasifikasi Barang 

 Ali Purwito M, (2013 : 262) mengungkapkan: Dalam tarif di bidang 

kepabeanan merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atas barang-barang 

yang dimasukan dari luar daerah pabean saat melintasi perbatasan negara. Setiap 

negara mempunyai tarif yang berbeda dan didasarkan kepada kebijakan atas 

barang-barang yang diekspor dari negara pengimpor. Tarif ini bersifat fluktuatif, 

tergantung dari situasi dan kondisi perdagangan global dan politik yang terjadi 

saat tertentu. Penetapan tarif untuk perhitungan bea masuk oleh undang-undang 

diberikan kewenangannya kepada Meneteri keuangan.  

2.2.2 Pelanggaran di Bidang Kepabeanan 

 Pengertian pelanggaran pabean sebagaimana dimaksud dengan Konvensi 

Kyoto adalah “Customs offence, means any breach, or attempted breach of 

Customs low” (Pelanggaran pabean adalah setiap pelanggaran, atau percobaan 

pelanggaran, terhadap Undang-undang Pabean). Menurut Eddhi Sutarto, (2010 : 

103) Pelanggaran dimaksud dikelompokan ke dalam dua kelompok, yakni: 

1. Pelanggaran ketentuan Administrasi; dan 

2. Pelanggaran ketentuan pidana. 

Terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuan 

perundang-undangan dan penerapannya diatur dalam peraturan pemerintah 

tentang sanksi administrasi. Sementara itu, untuk pelanggaran ketentuan pidana, 

ancaman pidananya diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan proses 

sesuai hukum acara pidana yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, 

dan persidangan di pengadilan.  
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a. Penyelundupan 

Penyelundupan yang diartikan sebagai tindakan memasukan atau 

mengeluarkan barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum 

tanpa membayar bea yang diharuskan menurut peraturan. 

b. Uraian Barang Tidak benar 

Uraian barang tidak benar dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari 

bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan. 

d. Pelanggaran Nilai Barang 

Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendahuntuk menghindari 

bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (draw-

back) yang lebih rendah. 

e. Pelanggaran Negara Asal Barang 

Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar, misalkan negara 

asal jepang namun diberitahukan thailand dengan maksud memperoleh freferensi 

tarif di negara tujuan. 

f. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea masuk atas Barang yang Diolah 

Maksudnya disini adalah tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan 

impor yang memperoleh keringanan bea masuk. 

g. Pelanggaran Impor Sementara 

Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula. 

h. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor 

Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual 

ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi. 
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i. Pelanggaran Transit Barang 

Barang yang diberitahukan transit ternyata diimpor untuk menghindari 

bea. 

j. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar 

Tujuannya adalah agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau 

untuk menghindari kuota. 

k. Pelanggaran Tujuan Pemakaian 

Misalnya memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman 

Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain. 

l. Pelanggaran Spesifik Barang dan Perlindungan Konsumen 

Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan 

dalam Undang-undangan Spesifikasi Barang atau Perlindungan konsumen. 

m. Barang Melanggar hak atas kekayaan Intelektual 

Barang yang dimaksud disini adalah barang palsu atau bajakan yang di 

impor disuatu negara atau di ekspor disuatu negara. 

n. Transaksi Gelap 

Transaksi gelap adalah transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan 

perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat 

diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan. 

o. Pelanggaran Pengembalian Bea 

Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan 

mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar. 
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p. Usaha Fiktif 

Usaha fiktif diciptakan untuk mendapat keringanan pajak secara tidak sah. 

Contohnya perusahaan yang melakukan ekspor yang ternyata tidak 

mempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat ditemukan. 

q. Likuidasi palsu 

Perusahaan beroperasi dalam periode singkat untuk meningkatkan 

pendapatan dengan cara tidak membayar pajak. (Eddhi Sutarto, 2010 : 105). 

2.2.4  Larangan dan Pembatasan  

 Larangan dan pembatasan atau lartas ini lebih didasarkan atas adanya 

konvensi internasional sebagaimana Ali Purwito M, (2013 : 382) 

mengungkapkan: Dimana Indonesia sebagai anggota World Customs Organi 

zation maupun World Trade Organization dan praktik kepabeanan internasioanl, 

telah meratifikasi dan menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi dalam sistem 

perundang-undangan nasionalnya. Larangan dan Pembatasan ini meliputi ekspor 

dan impor adalah sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan 

lalulintas barang dilaksanakan oleh instansi pabean. Untuk mencapai efektifitas 

dan koordinasi pengawasan, instansi pabean. Untuk mencapai efektivitas dan 

koordinasi pengawasan, instansi teknis yang berkaitan dengan barang/produk 

barang wajib menyampaikan peraturan atas larangan dan pembatasan kepada 

Menteri keuangan untuk dilaksanakan DJBC.  

 Pertimbangan yang mendasari keputusan menteri perdagangan dan 

menteri perindustrian akan importisasi barang dibatasi dan dilarang, menurut Ali 

Purwito M, (2013 : 383) antara lain:  

1. Peredaran dan penggunaan bahan berbahaya terus meningkat, baik 

jenis maupun jumlahnya serta mudah diperoleh di pasaran, sehingga 

dapat terjadi penyalahgunaan peruntukannya. 

2. Sebagai upaya mencegah penyalahgunaan, distribusi dan pengawasan 

Bahan Berbahaya harus diatur penggunaannya. 
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Pelarangan dibidang ekspor ditekankan kepada pertimbangan bahwa 

dalam perkembangannya kerusakan lingkungan yang terjadi oleh kegiatan yang 

tidak terkendali. Barang yang dilarang atau dibatasi impor atau ekspornya 

dinyatakan tidak memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan-

perundangan-undangan kepabeanan atau bersifat merusak dan membahayakan 

masyarakat.  

2.2.4.1   Perlakuan Terhadap Barang yang Dilarang atau Dibatasi 

  Ketentuan dalam Undang-undang Kepabeanan nomor 10 tahun 1995 

sebagaimana telah berubah menjadi nomor 17 tahun 2006 dalam Pasal 53 ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga pasal ini mempunyai unsur-unsur di 

dalamnya, sebagaimana telah dirangkum oleh Ali Purwito M, (2013 : 386) 

sebagai berikut:  

1.  Instansi yang menetapkan peraturan larangan dan pembatasan wajib 

memberitahuakan kepada Menteri Keuangan; 

2.   Atas Permintaan eksportir atau importir barang yang dilarang atau dibatasi 

jika tidak memenuhi syarat, dapat dibatalkan ekspornya, diekspor kembali dalam 

hal barang itu diimpor atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan 

cukai. Kecuali ditetapkan lain; 

3.   Dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, jika barang yang dilarang 

atau dibatasi (dalam impor/ekspor), apabila diberitahukan tidak benar. 

Kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

2.2.4.2    Penangguhan Pengeluaran Barang 

   Ketentuan Undang-undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 Pasal 54 

tentang perintah tertulis penangguhan pengeluaran barang hasil pelanggaran 

HAKI. Kalimat “Ketua Pengadilan Negeri” diganti menjadi “Ketua Pengadilan 
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Niaga”, yang mempunyai otoritas dalam penyelesaian masalah-masalah 

pelanggaran HAKI. 

   Untuk melaksanakan pengawasan terhadap barang-barang Ali Purwito 

M, (2013 : 388) berpendapat bahwa: yang diduga mengandung adanya 

pelanggaran, pejabat bea dan cukai dapat melakukan tindakan penangguhan atas 

impor atau ekspor barang-barang dimaksud, yaitu dengan persyaratan:  

1. Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak atas  

cipta; 

2. Perintah tertulis dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Niaga, kepada pejabat 

bea dan cukai; 

3. Penanguhan bersifat sementara waktupengeluaran barang-barang impor 

atau ekspor dari kawasan pabean; 

4. Harus berdasarkan bukti yang cukup dan diduga merupakan pelanggaran 

merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia.  

2.2.4.3     Jangka Waktu Penangguhan 

     Ketentuan Pasal 57 dalam Undang-undang Kepabeanan nomor 17 tahun 

2006 mengenai jangka waktu pengguhan dan  perpanjang jangka waktu 

penangguhan, sebagaimana telah dirangkum oleh Ali Purwito M, (2013 : 389) 

bahwa:  Pada ayat (1) penegasan kata “sepuluh” dengan “10 (sepuluh)” . Ayat (2) 

penegasan kata “10 (sepuluh)” dan “Ketua pengadilan Niaga”. Demikian juga 

dalam penjelasannya, pengadilan negeri diganti dengan pengadilan niaga. 

Pelaksanaan penangguhan ditetapkan jangka waktunya: 

1. Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; 

2. Jangka waktu berdasarkan alasan dengan syarat tertentu dan dapat 

diperpanjang satu kali paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan perintah 

tertulis dari Ketua Pengadilan Niaga dan dengan perpanjang jaminan.  
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2.2.4.4    Tindakan Hukum atas Penangguhan 

    Dalam Pasal 59 Undang-undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 

diatur sebagaimana telah dirangkum oleh Ali Purwito M, (2013 : 390) mengenai:  

1. Pengakhiran masa penangguhannya, jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) 

hari pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang 

meminta penagguhan pengeluaran. Pejabat bea dan cukai melaporkan 

kepada yang memberi perintah bahwa tindakan tersebut telah dilakukan 

dan Ketua Pengadilan Niaga tidak memperpanjang waktu; 

2. Orang meminta penangguhan pengeluaran harus melaporkan tentang 

dimulainya pengguhan dan segera dilakukan tindakan tersebut.  

2.3 Penegahan 

 Ketentuan Pasal 77 dalam Undang-undang Kepabeanan nomor 10 tahun 

1995 tentang kewenangan untuk mencegah barang dan sarana pengangkut, 

sebagaimana dirangkum oleh Ali Purwito M, (2013 : 410) menegaskan: Dalam 

pasal 77 tersebut aturan dan ketentuannya masi tetap berlaku/tidak diubah. 

Menegah barang adalah tindakan administratif untuk menunda pengeluaran, 

pemuatan, dan pengankutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya 

kewajiban pabean. (Pasal ini tidak mengalami perubahan dari undang-undang 

lama). Salah satu tindakan penegahan adalah Penyegelan Ali Purwito M, (2013 : 

411 menyatakan bahwa: Tindakan penyegelan dilakukan oleh pejabat bea dan 

cukai untuk pengamanan hak-hak keuangan negara. Segel dapat berupa selembar 

kertas berlogo bea dan cukai warna merah, dalam hal barang dimasukan dalam 

kemasa, sehingga mudah dalam pelaksanaan penyegelan. Dapat dilakukan juga 

dengan kawat baja dengan segel timah, dalam hal barang tidak dimasukan  ke 

dalam kemasan. Penyegelan dan pembukuan segel sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan harus dibuatkan berita acara. Siapa pun yang merusak segel 

hingga tidak berfungsi lagi, akan dikenakan hukuman berdasarkan KUHP. 

Penyegelan dilakukan terhadap barang-barang impor yang belum 

diselesaikan pemenuhan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain 
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yang harus diawasi. Dalam Undang-undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 

ketentuan Pasal 78, yang telah dirangkum oleh Ali Purwito M, (2013 : 412) 

tentang kewenangan pejabat bea dan cukai untuk melakukan penyegelan, diubah 

sehingga berbunyi:  

“Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel,dan/atau 

meletakan tanda pengamanan yang diperlukan terhadap barang impor yang belum 

diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus 

diawasi menurut Undang-undang ini yang berada disarana pengangkut tempat 

penimbunan atau tempat lain.” 

Ketentuan yang diatur oleh pasal 78 dalam Undang-undang Kepabeanan 

nomor 17 tahun 2006 merupakan wewenang pejabat bea dan cukai untuk lebih 

menjamin pengawasan yang lebih baik dalam rangka pengamatan keuangan 

negara. Dalam praktik penyegelan dilakukan atas barang impor yang belum 

diselesaikan pemenuhan kewajiban pabeannya, seperti dipindahkan dari TPS ke 

TPS yang lain atau TPB. Informasi tentang kemungkinan pelanggaran prosedur 

kepabeanan dan lainnya. Setelah penyegelan prosedur kepabeanan dan lainnya. 

Setelah penyegelan dilakukan akan dibuatkan berita acara penyegelan, demikian 

juga saat pembukaan segel. Kedua hal tersebut harus diajukan permohonan 

kepada Kepala Kantor Pabean di pelabuhan bongkar.  

2.4 Pungutan  

 Pungutan yang terkait dengan ekspor impor adalah semua pungutan untuk 

tujuan penerimaan negara. Pungutan tersebut berupa pungutan pajak perdagangan 

internasional dan pungutan pajak dalam negeri dalam rangka impor. Menurut 

DR. C. Goedhart yang telah diterjemaahkan oleh Eddhi Sutarto, (2010 : 63) 

memberikan definisi pungutan, yaitu memperoleh sejumlah uang atau barang oleh 

penguasa publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan 

politik dan (atau) kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan politik 

tersebut.  
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2.4.1 Penagihan 

  Pengertian tindakan penagihan bea dan cukai menurut Eddhi Sutarto, 

(2010 : 85) adalah: Serangkaian tindakan yang secara aktif dilakukan agar 

penanggung bea cukai melunasi utang bea cukai dan biaya penagihan dengan cara 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan surat paksa, menguculkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyenderaan, menjual barang yang telah disita.  

2.4.2 Penyitaan 

 Salah satu urutan tindakan pelaksanaan penagihan piutang bea dan cukai 

Eddhi Sutarto, (2010 : 86) menyatakan: Melaksanakan penagihan dengan surat 

paksa oleh juru sita bea dan cukai. Juru sita bea dan cukai adalah pelaksana 

tindakan penagihan bea dan cukai yang meliputi penagihan seketika dan 

sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. 

 Dalam hal terhadap penanggung bea dan cukai melakukan penagihan 

seketika dan sekaligus, surat paksa dapat diterbitkan tanpa menunggu lewat 

tenggang waktu 21 hari sejak diterbitkan surat teguran. Apabila jumlah tagihan 

yang masi harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung Bea /Cukai setelah lewat 

waktu 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat Bea dan 

cukai segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.  

2.4.3 Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai 

 Pertimbangan pembentuk Undang-undang untuk menyelesaikan masalah 

barang tidak dikuasai adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, 

kepastian waktu, dan kepastian biaya, perlu diatur ketentuan menegnai 

penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, 

dan barang yang menjadi milik negara; 

 Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, diatur dalam Pasal 65 UU 

Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 yang telah dirangkum oleh Ali Purwito M, 

(2013 : 393) antara lain: 
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1. Barang yang ditimbun di TPS (tempat penimbunan sementara) melebihi 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunannya; 

2. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang 

berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari 

sejak penimbunannya; 

3. Barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) 

yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

pencabutan izin; 

4. Barang yang dikirim melalui pos, ditolak oleh orang yang dituju atau 

dengan tujuan luar daerah pabean yang diretur. atau tidak dapat 

disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh 

pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 

Pemberitahuan dari Kantor Pos.  

Pengaturan mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, seperti 

dinyatakan dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-undang Nomor 17 

Tahun 2006. Barang tidak dikuasai disimpan di TPS melebihi jangka waktu, 

barang ditimbun di TPB yang izinnya sudah dicabut, barang yang dikirim melalui 

pos/kembali pos; Ali Purwito M, (2013 : 393-394) menyatakan: Terhadap 

barang-barang dimaksud yang akan dilelang jika tidak diselesaikan dalam jangka 

waktu 60 hari akan dilelang misalnya; barang cepat busuk/karena sifatnya tidak 

tahan lama, barang dilarang, barang yang dibatasi. Pelelangan barang tidak 

dikuasai akan dilaksanakan melalui pelelangan umum. Hasil lelang sisa hasil 

lelang menjadi milik negara.  

2.4.4 Barang Yang Dikuasai Negara 

 Peraturan mengenai pembatasan importisasi atas barang-barang tertentu, 

mengakibatkan barang dalam status dikuasai Negara dalam hal ini Ali Purwito 

M, (2013 : 394 menyatakan sebagai berikut:  
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a. Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak 

diberitahukan atau diberitakan secara tidak benar dalam Pemberitahuan 

Pabean; 

b. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan 

Cukai;. barang dan/atau sarana pengenkut yang ditinggalkan di Kawasan 

Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal. 

2.4.5  Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) 

  Barang yang menjadi milik negara, sebelumnya merupakan barang-

barang yang dikuasai negara, seperti disebutkan dalam Pasal 72 UU Kepabeanan 

nomor 17 tahun 2006. Dalam ketentuan dimaksud Ali Purwito M, (2013 : 395) 

menyebutkan bahwa: Pemilik barang yang dinyatakan sebagai barang yang 

dikuasai negara berhak untuk mengajukan keberatan dengan mengajukan 

permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak 

diberitahukan oleh pejabat bea dan cukai. Keberatan disini bukan dlam arti yang 

dapat disengketakan, tetapi lebih ke dalam lingkup hukum administrasi negara, 

hanya penyelesaiannya terletak pada otoritas keuangan negara. Barang yang 

menjadi milik negara merupakan barang atau sarana pengangkut (barang yang 

dilarang,barang yang dibatasi, barang/sarana pengangkut yang berdasarkan 

putusan halim telah mempunyai kekuatan hukum tetap). 

a. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang 

dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang 

dimaksudkan ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

b. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang merupakan barang yang 

dibatasi untuk diekspor atau di impor, yang tidak diselesaikan oleh 

pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak 

disimpan di Tempat Penimbunan Pabean; 

c. Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh Pejabat Bea dan 

Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal; 
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d. Barang dan/atau sarana pengankut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean 

oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka 

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean; 

e. Barang yang Dikuasai Negara yang merupakan barang yang dilarang atau 

dibatasi untuk diimpor atau diekspor; 

f. Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk 

negara.  

Dalam Undang-undang Kepabeanan nomor 17 tahun 2006 pasal-pasal yang 

mengatur mengenai barang dikuasai dan menjadi milik negara sebagaimana telah 

dirangkum oleh Ali Purwito M, (2013 : 396), seperti Pasal 68: Mengenai barang 

yang dikuasai negara (barang yang dilarang dan dibatasi, barang dn/atau sarana 

pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik tidak dikenal). 

Pada Pasal 69: penyelesaian barang yang dikuasai negara (busuk segera 

dimusnahkan, karena sifatnya tidak tahan lama dan berbahaya, barang yang 

dibatasi dan dinyatakan menjadi barang milik negara). Sedangkan dalam Pasal 70 

Undang-undang Kepabeanan: barang/sarana pengangkut yang diserahkan kembali 

kepada pemiliknya dalam jangka waktu 30 hari. 


