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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Menegenai Perpajakan  

2.1.1 Dasar Hukum Pajak 

Pajak merupakan sarana reformasi negara dalam meningkatkan 

kemandirian keuangan negara, meningkatkan tingkat keadilan, serta progresivitas 

dari pungutan pajak itu sendiri. 

Pemungutan pajak beserta perangkat hukum untuk mengatur tata caranya 

merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945). Secara singkat dan tegas, pernyataan tentang pajak tercantum 

dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

undang-undang.” 

Dahulu, sebelum amandemen atas UUD 1945 dilakukan, aturan tentang 

pajak dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan, “Segala pajak untuk 

keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Dengan demikian, dibandingkan 

dengan UUD 1945 terdahulu, redaksi kalimat konstitusi pascaamandemen 

menunjukkan ketegasannya dalam mengatur hal perpajakan. 

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak yang berlaku saat ini 

adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (UU Nomor 6 Tahun 1983) yang telah direvisi melalui Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 9 

Tahun 1994). Karena merupakan saat dibentuknya sebuah aturan pajak nasional 

yang baru, maka tahun 1983 disebut sebagai tahun reformasi pajak. 
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Sebelum dibentuk dan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1983, dunia 

perpajakan di negara ini mengenal asas-asas pemungutan pajak yang disebut “Tri 

Dharma Perpajakan”. Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut. 

a.       Bahwa pemungutan pajak harus adil dan merata yang meliputi 

subyek maupun obyek perpajakan.  Sifatnya universal atau 

nondiskriminatif. 

b.      Harus ada kepastian hukum mengenai pemungutan pajak. Dengan 

kepastian hukum yaitu bahwa sebelum pemungutan pajak 

dilakukan harus ada undang-undang terlebih dahulu. 

c.       Ketepatan waktu pemungutan pajak. Membayar dan menagih harus 

tepat pada waktunya, aritinya pada saat orang memiliki uang (asas 

conveniency dan efisiensi). 

 

Selanjutnya, sejak UU Nomor 6 Tahun 1983 berlaku sebagai undang-undang 

pajak nasional, asasasas perpajakan yang melandasi ketentuan tersebut adalah 

seperti : 

a.      Kesederhanaan (simplification of law) Bahwa undang-undang 

tentang perpajakan agar disusun sesederhana mungkin sehingga 

mudah dimengerti isi maupun susunan kata-katanya. 

b.       Kegotong-royongan nasional Bahwa warga masyarakat harus 

berperan aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai 

kewajiban kewarganegaraan. 

c.       Pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kewajiban perpajakan kepada 

wajib pajak sendiri, maksud pemberian kepercayaan diharapkan 

agar warga sadar akan kewajiban kenegaraan karena Negara sudah 

memberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar pajaknya sendiri. Kepercayaan yang diberikan kepada 

masyarakat disebut self assessment. 
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d.      Adanya kesamaan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus. 

e.       Kepastian dan jaminan hukum Bahwa dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak harus dihormati adanya asas-asas kebenaran dan 

asas praduga tak bersalah. Artinya, wajib pajak belum dinyatakan 

bersalah apabila belum ada bukti-bukti nyata. 

 

2.1.2  Definisi Pajak  

 

Definisi menurut Prof. Rochmat Soemitro SHdikutip oleh Mardiasmo 

(2011:1): 

 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran Umum.” 

 

Menurut Prof.Dr. P. J.A Andriani yang dikutip oleh  Oyok(2010:2) 

 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan 

yang gunanya adalah untuk menbiayai pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 

  

 Pengertian pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 

2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1) : 

 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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2.1.3  Fungsi Pajak 

 Sebagaimana telah diketahiu ciri-ciri pada perngertian pajak dan berbagai 

definisi pajak terlihat adanya dua fungsi pajak menurut (Siti Resmi,2013:3), yaitu 

: 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya 

tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak 

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi  dan Bangunan (PBB), 

dan lain-lain. 

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, 

serta mencapai tujuan tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

Beberapa contoh penerapan pajak sebgai fungsi pengatur adalah : 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak 

penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi 

transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka 

tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal 

harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-

lomba untuk mengomsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup 

mewah) . 

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas pengalihan : dimaksudkan agar pihak 

yang memperoleh penghasilan tinggi tidak memberikan kontribusi 

(membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan 

pendapatan. 
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c. Tarif pajak ekspor 0% (nol persen) dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor produksinya dipasar dunia sehingga dapat 

memperbesar devisa negara. 

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri 

tertentu seperti ; industri semen, industri baja, industri rokok, dan lain-lain 

: dimaksudkan agar dapat penekanan produksi terhadap industri tersebut 

karena dapat menggangu lingkungan atau polusi (membahayakan 

kesehatan). 

 

2.1.4  Pengelompokan Pajak 

 Menurut Mardiasmo(2011,5), bahwa pajak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Golongannya  

a. Pajak langsung , yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh : pajak penghasilan 

 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain 

Contoh : pajak pertambahan  nilai 

 

 

2. Menurut Sifatnya  

a. Pajak Subjektif , yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh : pajak penghasilan 
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b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjulan atas barang 

mewah. 

 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak 

penjualan atas barang mewah dan bea materai. 

 

b. Pajak daerah , yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak daerah terdiri atas : 

a. Pajak propinsi,contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

b. Pajak kabupaten / kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran 

,dan pajak hiburan. 

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak  

  

Menurut Mardiasmo(2011,7), bahwa asas pemungutan pajak dibagi 

menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya adalah sebagai berikut : 

 

a. Asas domisili ( asa tempat tinggal ) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib apjak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal  

dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak 

dalam negeri. 
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b. Asas sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilkan yang bersumber  

diwilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

 

c. Asas kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara . 

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 

 Menurut Oyok (2010:15) : 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

 

Ciri-cirinya : 

1.  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

ada pada fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul  setelah dikeluarkan surat ketetapan  

pajak oleh fiskus. 

 

b. Selft Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak terutang ada pada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

ada pada wajib pajak sendiri . 

2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung,meyetor dan 

melaporkan sendiri paja  yang terutang.  

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutann pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutang) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak . 

 

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak 

yangterutangada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib 

pajak.  

 

2.2  Definisi Kepabean 

 Menurut undang-undang no 17 tahun 2006 tentang perubahan atas 

undang-undang nomor  10 tahun 1995 tentang  kepabeanan : 

 Kepabenan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan 

atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan 

bea masuk dan bea keluar. 

Menurut Ali purwito (2013,37) 

Kepabeanan atau customs (inggris) atau Douane (perancis) adalah instansi 

yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan administrasi 

penerimaan/pendapatan negara dalam bentuk bea masuk,cukai,pajak 

pertambahan nilai (value added tax),pajak barang mewah dan pajak 

penghasilan dalam rangka impor pasal 22 serta bea masuk serta mengatur 

mengenai penetapan atas barang sesuai dengan klasifikasinya. 
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2.2.1  Kepabeanan dalam bidang impor 

 Menurut Undang-undang nomor 17 tahun 2006 pasal 1 : 

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan 

atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta 

pemungutan bea masuk dan bea keluar 

2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 

darat,perairan dan ruang udara di atasnya,serta tempat-tempat tertentu di 

Zona Ekonomi Eksklusif da landas kontinen . 

3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan 

laut, Bandar udara,atau tempat laijn yang ditetapkan untuk lalu lintas 

barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DIrektorat Jenderal 

Bea dan Cukai. 

4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jendral Bea dan 

Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean dengan ketentuan Undang-

undang Kepabeanan. 

5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea 

dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor 

dan ekspor. 

6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang 

wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang 

kepabeanan. 

7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam 

rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang 

ditetapkan dalam Undang-undang Kepabeanan. 

8. Menteri adalah menteri keuangan republik indonesia. 

9. Direktorat Jendral adalah Direktur jendral Bea  dan Cukai. 

10.  Direktorat Jendral Bea dan Cukai Adalah unsur pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi departemen keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. 
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2.3 Bea Masuk 

2.3.1 Dasar Hukum Bea Masuk 

 Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun  2006 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun  2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1995 tentang Cukai. 

2.3.2 Definisi Bea Masuk 

 Menurut  undang-undang nomor 17 tahun 2006 pasal 1 : 

 Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang 

Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 

Bea masuk adalah sejumlah uang yang dipungut berdasarkan tarif 

advalorem terhadap barang-barang yang diimpor dengan memperhitungkan nilai 

tukar mata uang asing yang ditetapkan oleh Mentri Keuangan. (Ali 

purwito,2013:62) 

Bea masuk adalah bea yang dikenakan atas barang yang dimasukkan ke 

dalam daerah pabean dan diperlakukan sebagai barang import, oleh karenanya 

terutang Bea Masuk.(Websie DJBC) 

Bea Masuk lainnya 

Bea Masuk Anti Dumping : Bea masuk anti dumping dikenakan terhadap 

barang impor dalam hal harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah 

dari nilai normalnya 

impor barang tersebut : 

a. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi 

barang sejenis dengan barang tersebut 
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b. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang 

memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; 

c. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri 

Yang dimaksud dengan "harga ekspor" adalah harga yang seharusnya 

dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke Daerah Pabean 

Indonesia. Dalam hal diketahui adanya hubungan antara importir dan eksportir 

atau pihak ketiga atau karena alasan tertentu harga ekspor diragukan 

kebenarannya, harga ekspor ditetapkan berdasarkan : 

a. harga dari barang impor dimaksud yang dijual kembali untuk pertama kali 

kepada pembeli yang bebas; atau 

b. harga yang wajar, dalam hal tidak terdapat penjualan kembali kepada 

pembeli yang bebas atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti pada 

waktu diimpor. 

Yang dimaksud dengan "nilai normal" adalah harga yang sebenarnya 

dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada 

umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi. 

Dalam hal tidak terdapat barang sejenis yang dijual di pasar domestik negara 

pengekspor atau volume penjualan di pasar domestik negara pengekspor 

relatif kecil sehingga tidak dapt digunakan sebagai pembanding, nilai normal 

ditetapkan berdasar : 

a. harga tinggi barang sejenis yang diekspor ke negara ketiga;atau 

b. harga yang dibentuk dari penjumlahan biaya produksi, biaya administrasi, 

biaya penjualan, dan laba yang wajar (constructed value) 

Yang dimaksud dengan "barang sejenis" adalah barang yang identik atau 

sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang 

memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi meneyerupai barang impor 

dimaksud.(Ali Purwito,2013:342) 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daerah_Pabean&action=edit&redlink=1
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2.3.3 Perhitungan Bea  Masuk 

Jenis dan kondisi barang impor akan sangat memengaruhi pengenaan bea 

masuknya.Bea masuk atas barang impor dihitung dari unsur harga barang (Cost), 

unsur Asuransi (Insurance) dan biaya angkut (Freight) yang dikonversi dalam 

satuan kurs Rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea 

masuk tersebut. Hasil perhitungan dari ketiga unsur tersebut disebut Nilai Pabean 

yang selanjutnya besarnya bea masuk akan didapatnya dengan dikalikan besaran 

bea masuk. 

2.3.4 Pengertian Impor Barang 

  Berbagai pengertian impor dikemukakan seperti berikut: 

“Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari 

luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi 

ketentuan yang berlaku.” 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2001 : 427 ) impor adalah 

pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. 

Sedangkan menurut undang – undang No. 10 Tahun 1995 tentang 

kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean. 

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara 

kenegara lain secara legal umumnya dalam proses perdagangan.  

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa impor adalah 

merupakan suatu kegiatan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam 

negeri. 
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2.4  Prosedur Impor Barang 

 

 Yang mengijinkan untuk melakukan importasi barang hanyalah persahaan 

yang mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi 

Importir (SPR). Bila sebuah perusahaan ingin mendapatkan fasilitas ijin impor, 

maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke 

Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mendaptkan NIK/SPR. Adapun 

perusahaan yang belum mempunyai NIK/SPR maka hanya diijinkan melakukan 

importasi sekali saja.  

 Persyaratan tambahan yang juga harus dipenuhi sebelum perusahaan 

melakukan importasi adalah harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API) yang 

dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan. Apabila perusahan belum mempunyai 

API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan impor tanpa API. 
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 Berikut gambar dari prosedur impor indonesia : 

 

Sumber :http://bctjemas.beacukai.go.id/index.php/media-center/artikel-terkait/54-

prosedur-umum-importasi 

 

GAMBAR  2.1 

PROSEDUR IMPOR BARANG 

 

 

 

 

 

 

http://bctjemas.beacukai.go.id/index.php/media-center/artikel-terkait/54-prosedur-umum-importasi
http://bctjemas.beacukai.go.id/index.php/media-center/artikel-terkait/54-prosedur-umum-importasi
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Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui 

portal INSW adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor. 

2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa 

dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor; 

kemudian antar Bank ke Bank Luar Negeri untuk menghubungi Supplier 

dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati 

kedua belah pihak. 

3. Barang–barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan 

untuk diajukan. 

4. Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan 

beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, 

Form D, dsb) 

5. Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir 

6. Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika 

importir mempunyai Modul PIB dan EDI System sendiri maka importir 

bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika 

tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha 

Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya. 

7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan 

pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus 

mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB. 

8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar 

ditambah biaya PNBP 

9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) 

Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik 

(PDE) 
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10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem 

Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media 

Pertukaran Data Elektronik (PDE) 

11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single 

Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB 

dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas. 

12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan 

pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB 

13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan 

dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai. 

14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian 

dokumen PIB dan Analizing Point di SKP 

15. Jika data benar akan dibuat penjaluran 

16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan 

Pengeluaran Barang (SPPB) 

17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik 

terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar 

maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi 

sesuai undang-undang yang berlaku. 

18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan 

pencetakan SPPB melalui modul PIB 

19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen 

asli dan SPPB 

2.5 DokumenPabean 

Dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean, 

wajib menyampaikan dokumen Pemberitahuan Pabean, dapat berbentuk 

kertasformulir atau pun paperless melalui data elektronik. Berikut jenis-jenis 

pemberitahuan pabean( BC I = kewajiban pengangkut;  BC 2.0/2.1 = kewajiban 

importir;  BC 2.2, BC 2.3, 2.4, 2.5 = kewajiban pengusaha TPB;  BC 3.0/3.1 = 

kewajiban eksportir) 
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No Kode Dok. Nama Dok. Keterangan 

1 BC 1.0 RKSP Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut 

2 BC 1.1 Manifest 
Pemberitahuan barang kargo/niaga yang diangkut 

dalam sarana pengangkut 

3 BC 1.2 
 

Pemberitahuan barang impor yang diangkut lanjut 

4 BC 1.3 
 

Pemberitahuan pengangkutan barang asal daerah 

pabean dari satu tempat ke tempat lain melalui luar 

daerah pabean 

5 BC 2.0 PIB Pemberitahuan Impor Barang 

6 BC 2.1 PIBT Pemberitahuan Impor Barang Tertentu 

7 BC 2.2 
Customs 

Declaration 

Pemberitahuan Impor Barang penumpang/awak sarana 

pengangkut 

8 
 

PPKP 
Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos: 

Pemberitahuan Impor Barang melalui Paket Pos 

9 
 

KILB 
Kartu Identitas Lintas Batas: Pemberitahuan impor bagi 

penduduk di perbatasan 

10 BC 2.3 
 

Pemberitahuan pemasukan barang impor ke Tempat 

Penimbunan Berikat 

11 BC 2.4 
 

Pemberitahuan penyelesaian barang impor yang 

mendapatkan fasilitas kemudahan untuk diekspor, 

namun tidak jadi diekspor. 

12 BC 2.5 
 

Pemberitahuan pengeluaran barang dari Tempat 

Penimbunan Berikat 

13 BC 3.0 PEB Pemberitahuan Ekspor Barang 

14 BC 3.1 PEBT 
Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu -> sudah 

digabung dengan PEB 

15 BC 4.0 
 

Pemberitahuan pemasukan barang asal daerah pabean 

ke Kawasan Berikat 

Sumber :http://bctjemas.beacukai.go.id/index.php/media-center/artikel-terkait 
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2.5.1 Registrasi Pabean 

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan 

pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, ppjk, pengusaha barang 

kena cukai, pengagkut, pengusaha kawasan berikat dan sejenisnya) ke Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan. Nomor 

Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas 

yang bersifat pribadi atau juga perusahaan, yang digunakan untuk mengakses atau 

berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi 

maupun secara manual . 

2.5.2 Dokumen-dokumen pelengkap pemberitahuan Impor Barang 

1.  Dokumen pelengkap manifest 

Pada saat kedatangan, sarana pengangkut wajib menyerahkan 

Pemberitahuan Pabean berupa manifest (BC 1.1) tentang barang impor yang 

diangkutnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat, secara manual atau media 

elektronik paling lama dalam waktu 24 jam setelah kedatangan sarana 

pengangkut. Selain pemberitahuan manifes, pengangkut wajib menyerahkan 

pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean setempat, berupa :  

1. Daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut; 

2. Daftar bekal sarana pengangkut; 

3. Daftar perlengkapan/inventaris sarana pengangkut; 

4. Stowage Plan atau Bay Plan untuk sarana pengangkut melalui laut; 

5. Daftar senjata api dan amunisi; dan 

6. Daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan 

pengobatan. 

 

. 
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2. Dokumen pelengkap PIB 

Dokumen pelengkap pabean yaitu : 

a. Invoice adalah suatu dokumen yang penting dalam perdagangan, sebab 

dengan data invoice ini dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan 

ditarik, jumlah pembayaran asuransi dan penyelesaian pembayaran lain 

yang harus dibayar, termasuk bea masuk. 

b. Packing List adalah dokumen yang berisikan tentang keterangan 

uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus/diikat dalam peti dan 

sebagainya dan biasanya diperlakukan oleh pejabat Bea dan Cukai 

untuk memudahkan pemeriksaan barang atas isi dari suatu 

pengepakan. Termasuk dalam uraian tersebut adalah jenis bahan 

pembungkus /pengepakan dan cara mengepaknya. 

c. Bill of Lading / Airway Bill adalah dokumen yang menunjukkan 

adanya suatu kontrak pengangkutan barang antara shipper sebagai 

pemilik barang-barang dengan Carrier sebagai pihak yang 

menyewakan ruangan untuk pengangkutan barang. Bill of lading untuk 

sarana Laut sedangkan Airway Bill untuk udara. 

d. Asuransi adalah persetujuan dimana pihak penanggung berjanji akan 

mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan-kerusakan, 

kerugian atau kehilangan barang milik pihak tertanggung yang 

diakibatkan oleh suatu kejadian yang tidak disangka. Atas persetujuan 

ini pihak tertanggung harus membayar uang premi kepada 

penanggung. 

e. Dokumen lain yang diperlukan yaitu : surat atau dokumen dari 

instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan impor barang 

tersebut termasuk fasilitas – fasilitas yang diberikan DJBC kepada 

importir yang diharuskan melampirkan dokumen-dokumen tertentu. 
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3. Dokumen pelengkap  

Dokumen pelengkap PEB yaitu : 

a. Invoice : dokumen penting dalam perdagangan, sebab dengan data 

dalam invoice ini dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan 

ditarik, jumlah pembayaran asuransi dan penyelesaian pembayaran lain 

yang harus dibayar. 

b. Packing list : Dokumen yang dibuat oleh eksportir yang menerangkan 

uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus/diikat dalam peti dan 

sebagainya dan biasanya diperlakukan oleh pejabat Bea dan Cukai 

untuk memudahkan pemeriksaan fisik barang atas isi suatu 

pengepakan. 

c. Bill of lading atau Airway Bill 

d. Asuransi 

e. Copy Surat Tanda Bukti Setor (STBS) atau copy Surat Sanggup 

Bayar (SSB) dalam hal barang ekspor dikenakan pungutan ekspor; 

f. Dokumen lain yang diperlukan, mis. Sertifikat Mutu (SM), Surat 

Izin Ekspor (SIE) atau izin khusus lainnya dari instansi terkait 

4. Dokumen pelengkap BC.2.3/BC.2.5 

a. Invoice : dokumen penting dalam perdagangan , sebab dengan data 

dalam invoice ini dapat diketahui berapa jumlah wesel yang akan 

ditarik, jumlah pembayaran asuransi dan penyelesaian pembayaran lain 

yang harus dibayar 

b. Packing list : Dokumen yang dibuat oleh eksportir yang menerangkan 

uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus/diikat dalam peti dan 

sebagainya dan biasanya diperlakukan oleh pejabat Bea dan Cukai 

untuk memudahkan pemeriksaan fisik barang atas isi suatu 

pengepakan. 
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c. Bill of lading atau Airway Bill 

d. Asuransi 

e. Dokumen pelindung : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang 

(SPPB) 

f. Dokumen lain yang diperlukan antara lain dokumen penetapan 

penangguhan barang serta izin dari instansi terkait. 

Untuk BC 2.5 dilampiri data penggunaan barang dan/atau bahan yang 

dipindahtangankan ke DPIL/KITE serta perhitungan BM dan PDRI 

5. Dokumen pelengkap pabean lainnya dari instansi terkait 

Dokumen pelengkap pabean lainnya ini dilampirkan jika barang 

impor/ekspor tersebut harus memiliki izin dari instansi tertentu agar dapat 

melakukan impor/ekspornya mis, barang larangan dan batasan. Mis : 

1. Izin dari Departemen Kehutanan jika barang yang diimpor/diekspor 

termasuk barang yang dilarang atau dibatasi 

                    Contoh: rotan, Flora dan Fauna tertentu, dll 

2. Izin dari Departemen kesehatan atau Badan POM jika barang yang 

diimpor/diekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi. 

             Contoh: Narkotika, obat-obatan, makanan dan minuman 

3. Izin dari POLRI 

Contoh : Senjata Api, Mesiu, Petasan, Selpeter, Happy Crackers,dll 

4. Izin Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Contoh : Benda-benda peninggalan sejarah, artefak, fosil,dll 
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5. Izin dari Bank Indonesia dalam pembawaan mata uang tunai ke luar 

daerah pabean. 

6. Izin dari Departemen Perindustrian maupun Departemen Perdagangan 

jika barang yang diimpor/diekspor termasuk barang yang dilarang atau 

dibatasi. 

            Contoh :Tekstil, Mesin-mesin, dll 

7. Izin dari departemen yang lain-lain yang terkait dalam impor/ekpsor 

barang-barang tertentu. 

 

2.6 Tarif bea masuk  

 Menurut undang-undang nomor 7 tahun 1994: 

1) Pembahasan bea masuk/keringanan bea masuk antara 0% hingga 5%, 

dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula,mesin-

mesin, alat-alat pertahanan. 

2) Tarif sedang <5% - 20% dikenakan untuk barang setengah jadi dan 

barang-barang lain dimana produksi dalam negri sudah mencukupi. 

3) Tarif tinggi diatas 20%, dikenakan untuk barang-barang mewah dan 

barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negri dan 

bukan barang kebutuhan pokok. 

2.6.1  Penetapan tarif bea masuk 

Menurut Ali Purwito (2013:282)  Secara umum bea masuk ditetapkan 

atas 2 (dua) jenis tarif dan diberlakukan di bayak negara, yaitu; 

a. Ad valorum atau bea harga,yaitu besarnya pajak yang akan 

dipungut ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari nilai 

produk atau harga. Tarif advalorum hingga saaat ini dipakai untuk 

perhitungan bea masuk atas barang-barang yang dimasuk kan 

kedalam daerah pabean, melalui buku Tarif Bea Masuk Indonesia 
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(BTBMI). Sementara, saat ini tarif yang tertinggi disepakati 

maksimal 40 (empat puluh) persen, dan hal ini telah disetujui 

dalam Government Agreement on Trade Anf Tariff selanjutnya oleh 

World Trade Organization. Tarif advalorum bersifat proporsional, 

dengan keuntungban dapat mengikuti perkembangan tingkat 

harga/inflasi dan terdapat diferensial harga produk sesuai 

kualitasnya. Sebaliknya, kerugian dari jenis tarif ini memberikan 

beban  yang cukup berat bagi administrasi bea dan cukai, karena 

memerlukan data dan perincian klasifikasi dan harga barang yang 

lengkap penerapan tarif dimaksud sering menimbulkan  sengketa 

dalam penetapan harga/nilai pabean untuk perhitungan bea masuk 

antara importir dan instansi kepabeanan. 

b. Spesifik, besarnya pajak diterapkan untuk tiap unit  produk atau 

harga satuan atas suatu barang Tarif Spesifik, biasa dipakai untuk 

barang-barang tertentu, misalnya kemeja (dihitung per satuan 

kemeja dengan tarif dalam nominal rupiah yang sudah pasti). Tarif 

spesifik dapat juga digunakan untuk melindungi industri dalam 

negeri yang bersifat regresif.  

 

 

 

 

 


