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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan judul 

Setiap pemerintah disemua negara, ingin memberikan perlindungan 

terhadap industri dalam negrinya. Tetapi sejak Word Trade Organization (WTO) 

melarang negara anggotanya untuk melakukan proteksi, banyak negara melakukan 

upaya proteksi dalam bentuk lain, seperti tata niaga, larangan dan pematasan. 

Atau pengenaan bea masuk tambahan, bea masuk khusus seperti anti dumping, 

imbalan, pengamanan, subsidi dan lainnya. Pada dasarnya bea masuk digunakan 

sebagai alat untuk melindungi manufakturing dalam negara, penyediaan lapangan 

kerja umtuk tenaga kerja dalam negeri. Konsumen juga harus dilindungi dari 

produk atau barang yang membahayakan diri maupun kesehatannya. Untuk 

mencapai tujuan dimaksud dilakukan standardisasi atas barang-barang yang 

diimpor. ( Ali purwito M, 2013:60 ) 

Seiring dengan perkembangan perekonomian indonesia akan diikuti pula 

dengan kebijakan - kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan 

fenomena yang selalu  berkembang di masyarakat. Dalam era globalisasi atau era 

persaingan bebas inilah cepat atau lambat tidak dapat ditolak dan harus menerima 

keberadaan globalisasi ekonomi serta yang paling penting yaitu mengambil 

kesempatan yang dapat timbul penting yaitu mengambil kesempatan yang dapat 

timbul akibat adanya perubahan ekonomi internasional.(Siti resmi,2009:2) 

Seiring dengan berjalannya era globalisasi khususnya dalam perdangangan 

internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memainkan peranan 

yang sangat penting untuk senantiasa melakukan yang signifikan,di awali dengan 

perubahan UU No. Tahun 1995 dengan UU No 17 tahun 2006 tentang 

kepabeanan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Adapun perubahan 

yang dimaksudkan adalah dalam bidang pelayanan baik dari segi pelayanan 
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administrasi yang membutuhkan pelayanan prima maupun dari kinerja Sumber 

Daya manusia sendiri yang biasa memberikan value customer satisfaction, 

proaktif, tanggung jawab serta professional dalam menjalankan kegiatannya. 

Sebagai salah satu instansi yang bertugas di pintu masuk Negara Indonesia 

Direktorat Jendral Bea cukai  mempunyai empat fungsi utama, yaitu Trade 

Facilitator, Revenue Collector, Industrial Assistant, dan Community Protector. Di 

dalam pemenuhan fungsi utama tersebut, Direktorat Jendral Bea dan Cukai juga 

wajib memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa kepabeanan dan 

cukai, misalnya penumpang khususnya penumpang luar negeri. Pelayanan 

kepabeanan terhadap barang penumpang tersebut menuntut kelancaran 

pengeluaran barang penumpang . Yang dimaksud barang penumpang adalah 

barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara 

dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa 

awak sarana atau pelintas batas. (Situs resmi Bea cukai) 

Pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) 

dalam perdangangan internasional kepada pelaku bisnis dimaksudkan untuk 

membantu meningkatkan daya saing melalui impor dan ekspor barang yang 

semakin pesat berkembang, sehingga dapat membantu memperkuat dan 

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. 

Berdasarkan hal tersebut, pelayanan yang diberikan khususnya oleh 

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat dilakukan melalui bidang 

fasilitas kepabeanan dan cukai yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu 

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

dan keluar. 

 Sesuai dengan Keputusan Direktorat  Jendaral Bea dan Cukai Nomor 83 

Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jendaral Bea Dan Cukai 

Nomor 78 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang 

Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas batas,  Kiriman  Melalui  Jasa 

Titipan dan Kiriman Pos, penumpang mendapatkan kemudahan pelayanan 
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kepabeanan berdasarkan pemberitahuan pabean yang berikutnya. Pemberitahuan 

yang dimaksud berupa Custom Declaration (CD) yang merupakan kewajiban bagi 

penumpang untuk mengisinya. Dalam hal Barang Kena Cukai (BKC), apabila 

hasil pemeriksaan fisik menunjukan adanya kelebihan BKC dari jumlah yang 

ditentukan , maka BKC tersebut harus dimusnahkan di bawah pengawasan Kepala 

kantor pabean dan terhadap barang yang dilarang atau dibatasi impornya. Pejabat 

Bea dan Cukai melaksanakan pencegahan dan menyerahkan bukti pencegahan 

kepada pemilik barang. 

 Berdasarkan UU 17 Tahun 2006 Direktorat  Jendral Bea dan Cukai 

melaksanakan fungsi pemungutan pajak negara dalam bentuk pemungutan bea 

masuk atas barang impor serta harus melaksanakan pemeriksaan pabean seakurat 

mungkin. Administrasi pabean diharapkan dapat memberikan fasilitas 

perdagangan dalam bentuk kecepatan pelayanannya, agar dapat mempercepat arus 

barang dan dokumen tanpa mengurangi kewaspadaan dalam mengamankan hak 

negara dari adanya kemungkinan tindakan pelanggaran terhadap undang-undang . 

administrasi pabean memerlukan suatu sarana yang dapat memenuhi kebutuhan 

untuk penyederhanaan proses layanan dan pemberian fasilitas serta penerapan 

sistem pelayanan dokumen yang cepat dan terintegrasi. Salah satunya adalah 

pemanfaatan teknologi kepabeanan yang telah dijalankan yaitu jasa 

pemberitahuan impor barang ( PIB ) dan pemberitahuan ekspor barang (PEB) 

dengan sistem elektronic data interchange (EDI) . 

Beberapa dekade yang lalu, fungsi bea masuk dalam kepabeanan merupakan 

pelaksanaan fungsi bugetair. Penerimaan yang di peroleh dari pemungutan bea 

masuk, cukai, pajak dalam rangka impor atau pungutan berupa bea keluar 

merupakan sumber utama penerimaan negara. Fungsi bugetair yang bertujuan 

untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bea masuk bergeser ke fungsi 

mengatur (regulerent). Fungsi pengaturan atau regulerent lebih ditekankan 

daripada fungsi budgetair, terkait dengan era globalisasi dan perdagangan serta 

persaingan bebas. Pemungutan bea masuk cenderung menjadi instrumen 
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pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, 

moneter, dan sosial. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan  

peninjauan lebih lanjut dalam suatu mencoba  Laporan Tugas Akhir yang diberi 

judul “ TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK ATAS 

BARANG IMPOR YANG DIPAKAI PADA KANTOR PENGAWASAN 

DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A 

BANDUNG “ .  

 

1.2   Indentifikasi Masalah  

 Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian,maka penuliis 

mengindentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan bea masuk barang impor oleh 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai? 

2. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai dalam rangka peningkatan pemungutan bea masuk 

barang impor? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan 

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Bea Masuk oleh 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan cukai. 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam rangka peningkatan 

pemungutan Bea Masuk barang impor. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada beberapa pihak,yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai nahan perbandingan antara teori-teori yang telah 

diperoleh selama perkuliahan dengan pelaksanaannya dalam 

aktivitas sesungguhnya dilapangan (perusahaan) 

2. Bagi Perusahaaan 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk membantu 

perusahaan dalam meningkatkan pencatatan  dan penilaian serta 

penyajian dan pengungkapan persediaan. 

3. Bagi Pembaca / pihak  lain 

a. Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan 

mengenai objek  yang diteliti. 

b. Sebagai pamduam bagi peneliti  lain yang akan melakukan 

penelitian pada objek masalah yang  sama. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Lokasi yang dijadikan tempat dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini 

adalah  KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI 

TIPE MADYA PABEAN A BANDUNG , yang berlokasi Jl. Rumah Sakit 

No.167, Gede Bage. Sedangkan waktu kerja praktik dilaksanakan mulai tgl 1 Mei 

sampai tgl 9 juli 2014 

 

    

 


