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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil Tugas Akhir yang telah penulis kemukakan pada bab-

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa prosedur tatacara penegahan dan 

penanganan barang hasil penegahan hingga proses peruntukan barang untuk 

dilelang atau dimusnahkan di Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean A Bandung dapat dikatakan telah memenuhi standar prosedur 

yang telah diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan 

Menteri keuangan serta Undang-undang Kepabeanan. Hal ini terbukti dengan 

berkurangannya barang yang terkena penegahan hinggan harus dilelang, 

dimusnahkan, ataupun dihibahkan. Dalam hal ini kepengurusan dan prosedur 

tatacara barang hasil penegahan hingga proses pelelangan, pemusnahan dan 

dihibahkan dapat dikatakan memenuhi standar dan ketentuan undang-undang serta 

selalu mengikuti peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan, sehingga 

memudahkan prosedur dan tatacara penanganan barang hasil penegahan itu 

sendiri. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan bagi Kantor Pengawasan dan pelayanan 

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung dalam menangani barang hasil 

penegahan hingga proses pelelangan atau pemusnahan adalah sebagai berikut; 

a. Para petugas bea dan cukai perlu memperbaiki atau mengubah ketentuan 

kinerjanya kedalam ketentuan sentralisasi dibandingkan birokrasi karna 

akan lebih berdampak kepada pemakaian waktu yang lebih singkat dalam 

pengambilan keputusan dan penilaian dalam peruntukan barang milik 

negara. 
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b. Memberikan sarana dan fasilitas pendukung yang lebih memadai dan lebih 

efisien agar terlaksananya tugas-tugas yang menjadi tanggungan para 

Petugas Bea dan Cukai serta perlu adanya penambahan untuk sumber daya 

manusia atau penambahan petugas agar dapat menjalankan kewajiban 

tugasnya secara lebih optimal . 

c. Memberikan dana operasional dan mempergunakannya sesuai dengan 

ketentuan dan kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan kinerja Para 

Petugas Bea dan Cukai. 

d. Memberikan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan kinerja agar 

terlaksananya suatu aturan yang menjadi tanggung jawab pengawsan 

petugas Bea dan Cukai dan Menambah petugas yang merupakan tenaga 

ahli dalam bidnag teknologi informasi agar pengguna dan maintenance 

menjadi tepat guna dan tidak mudah rusak karena pemakaian dan 

perawatan yang salah disebabkan kurangnya jumlah petugas Bea dan 

Cukai yang memiliki pengetahuan dan bagaimana menggunakan dan 

merawat sarana informasi teknologi yang ada di Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dn Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung. 

e. Memberikan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan informasi lebih 

yang jelas kepada setiap masyarakat agar lebih memperhatikan dan 

mengetahui jenis-jenis barang apa saja yang dapat dan tidak boleh masuk 

ke Negara Indonesia yang keluar atau masuk ke Negara Indonesia 

(Kawasan Pabean) baik melalui darat, udara maupun laut seperti: 

1. Memberikan slogan yang berisi informasi pemberitahuan atau 

peraturan tentang berbagai jenis macam barang yang boleh atau 

dibatasi dan tidak boleh keluar masuk kawasan pabean 

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para maskapai untuk 

turut memberikan informasi dan mengingatkan kepada masyarakat 

mengenai peraturan yang telah ditetapkan. 

f. Mampu memberikan efek jera terhadap para importir ataupun eksportir 

yang melakukan pelanggran terhadap ketentuan dan peraturan yang telah 

diberlakukan oleh Bea dan Cukai. 


