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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan bantuan dari 

negara maju untuk membangun Indonesia di bidang ekonomi dan perdagangan 

luar negeri, karena Indonesia salah satu negara yang menjadi anggota WTO 

(World Trade Organization). Perdagangan Internasional melalui impor dan ekspor 

semakin lama menjadi semakin pesat perkembangannya seiring dengan 

bertambahnya penduduk dunia dan semakin beragamnya kebutuhan manusia. 

Meskipun demikian, tidak ada satu negara pun di dunia ini memberikan akses 

yang sebebas-bebasnya  untuk pemasukan barang dari negara lain, bahkan di 

negara-negara yang menganut sistem pasar bebeas sekalipun. Bahkan hambatan 

ini disetujui di dalam ketentuan hukum internasional misalnya organisasi badan 

dunia WTO memberikan hak kepada suatu negara untuk melakukan hambatan 

tarif terhadap barang impor yang mengandung dumping atau subsidi. Tugas untuk 

mencegah hambatan masuknya barang impor dari negara lain selalu dibebankan 

pada isntitusi pabean masing-masing negara. 

Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai istitusi Kepabeanan 

yang diselengarakan oleh Direktorat Jenderal Ba dan Cukai sebagai daerah 

kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari 

pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan 

impor barang di daerah Kepabeanan. Adapun tujuan pemrintah dalam 

mengadakan pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 
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merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 

Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara, sebagai alat 

untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai pengawas agar tidak 

semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah 

pabean. Untuk menghindari hal tersebut, makan untuk keluar masuknya barang 

melalui suatu pelabuhan harus di lengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah 

melalui kerjasama antara Bea da Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan 

untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas 

barang yang masuk maupun keluar daerah pebean dengan maskud untuk 

mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara. 

Cukai adalah peraturan negara yang dikenakan terhadap barang-barang 

tertentu yang mempunyai sifat dan karekteristik yang di tetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang  cukai sebagaimana yang telah dirubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 39 Pasal 29 Ayar 2a Tahun 2007 Tentang cukai 

dan akan dikenakan sanksi cukai serta sanksi administrasi paling sedikit dua kali 

nilai cukai, dimana pada setiap bungkus rokok nilai cukainya Rp.750. salah satu 

barang yang dikenakan cukai adalah rokok, rokok dikenakan cukai karna rokok 

termasuk dalam kelompok barang yang mempunyai sifat dan karekteristik dimana 

orang yang mengkonsumsinya harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi 

karena pemakainya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup. 

Semakin maraknya peredaran rokok ilegal berpotensi menyebabkan jumlah 

perokok dan perokok pemula meningkat, rokok ilegal yang tidak memiliki pita 

cukai atau memasang pita cukai palsu juga tidak memenuhi peraturan pemerintah 
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terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi dampak 

buruk rokok tidak disampaikan pada masyarakat.  

Bea dan Cukai Tembilahan berusaha memaksimalkan pengawasan terhadap 

barang kena cukai (BKC) diwilayahnya, selain melakukan operasi penindakan 

terhadap pergerakan BKC ilegal yang melintas diwilayahnya Bea dan Cukai 

Tembilahan juga melakukan patroli laut, razia rutin bulanan dan juga turun ke 

daerah pemasaran untuk melakukan operasi pasar cukai. Selain itu Bea dan Cukai 

Tembilahan juga melakukan kegitan sosialiasi dan juga memberikan leaflet 

tentang cukai kepada pedagang dan masyarakat yang ditemui serta penempelan 

sticker imbauan untuk memberantas peredaran rokok ilegal. 

Tabel 1.1 

DATA BARANG HASIL PENINDAKAN ROKOK ILEGAL 

KOMODITI HASIL TEMBAKAU KPPBC TMP C TEMBILAHAN  

 

No 

 

Tahun 

 

Jumlah 

 

Jenis 

Kemasan 

 

Perkiraan Nilai 

 

Potensi 

Kerugian 

Negara 

1 2015 190.540 Bungkus Rp.2.567.240.120 Rp.1.045.890.000 

10.000 Gram 

2 2016 275.683 Bungkus Rp.2.769.158.920 Rp.1.383.755.000 

12.000 Gram 

  

3 2017 715 Karton Rp.4.132.182.080 Rp.4.925.187.000 

4.958 Slop 

842 Bungkus 

Sumber: http://bctembilahan.com/publikasi/data-penindakan/ 

Dari data di atas dapat di ketahui bahwa jumlah penindakan rokok ilegal 

pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 Bea dan Cukai 

Tembilahan telah menindak rokok ilegal sebanyak 6.497 hasil tembakau. Dengan 
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adanya peningkatan penindakkan rokok ilegal yang dilakukan oleh Bea dan Cukai 

Tembilahan pada tahun 2017 tersebut dapat membantu mengurangi potensi 

kerugian negara sebanyak Rp. 4.925.187.000, di tahun 2016 hanya membantu 

mengurangi potensi kerugian negara sebanyak Rp. 1.383.755.000 dan pada tahun 

2015 hanya membantu mengurangi potensi kerugisn negara sebanyak 

Rp.1.045.890.000. 

Sejak maraknya peredaran rokok ilegal, persentase penerimaan cukai setiap 

tahunnya cenderung menurun. Tindakan memproduksi rokok tanpa memakai 

cukai adalah perbuatan yang merugikan negara, selain itu menciptakan iklim 

persaingan yang tidak sehat karena tidak adil bagi produsen yang membayar 

cukai. 

Pada tanggal 13 dan 15 September 2017 Bea Cukai Tembilahan melakukan 

operasi pasar dengan menyisir toko-toko dikawasan Tembilahan dan Rengat, 

Indragiri Hulu berhasil menemukan dan menyita 5.557 bungkus (103.884 Batang) 

rokok ilegal berbagai merek. Ditemukan juga 289 bungkus (7.225 Gram) 

tembakau iris dengan pelanggaran berupa pita cukai palsu, pita cukai salah 

peruntukkan, serta rokok dari kawasan bebas batam.  

(Http://google.com/search/Berita-peredaran-rokok-ilegal) 

Dan pada tanggal 15 November 2017 penangkapan terhadap dua unit truk 

bermuatan rokok ilegal ilegal di Desa Talang Lakat kecamatan Batang Gangsal 

Kabupaten Indragiri Hulu tanpa dilengkapi dokumen pengeluaran dari kawasan 

bebas batam dipimpin langsung oleh Kasi P2 Bea Cukai Tembilahan bersama 

Unit Inteldim 0302/Inhu. Adapun pelaku dan barang bukti yang berhasil 

diamankan yakni supir fuso Har (29), kernet coltdiesel Roni (36), 1 unit truk fuso 

http://google.com/search/Berita-peredaran-rokok-ilegal
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Nopol BL 8670 AQ bermuatan 266 colly, 1 unit coltdiesel Nopol BA 8750 QU 93 

colly barang campuran (kabel playstation, alat timbang badan, dan lainnya). 

(Http://datariau.com/hukrim/kronologis-penangkapan-truk-mengangkut-barang-

ilegal-oleh-bea-cukai-tembilahan-dan-kodim-inhu)  

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di 

kawasan Kantor Bea dan Cukai Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir telah 

beredar luas, mulai dari pedagang eceran hingga toko-toko besar. Hal ini terbukti 

dari hasil operasi pasar dan patroli darat. Maraknya peredaran rokok ilegal 

tersebut disebabkan karena kurangnya penegakan hukum terhadap peredar rokok 

ilegal dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, budaya masyarakat, adanya 

sifat melindungi satu sama lain, kurangnya sumber daya manusia aparat penegak 

hukum, berkembangnya modus baru penjualan rokok ilegal, dan luasnya wilayah 

peredaran rokok ilegal. 

Mengingat dampak peredaran rokok ilegal tidak saja merugikan negara 

melainkan juga berpengaruh terhadap eksistensi industri rokok legal yang sudah 

ada, baik berskala kecil, menengah maupun besar. Pada kurun waktu 2015-2016 

produksi rokok legal turun hingga 15 persen hal ini terjadi karena harga rokok 

ilegal lebih murah di bandingkan rokok legal yang beredar di pasaran. Oleh 

karena itu diperlukan penegakan hukum yang kuat yang mampu memback up dan 

melaksanakan aturan yang ada, untuk itu perlu adanya penguatan pada lembaga 

yang sudah ada yang dapat memaksa agar instansi-instansi terkait benar-benar 

bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya. Selain itu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mencegah lebih banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa cukai 

yaitu pemerintah harus memaksimalkan penyuluhan hukum kepada masyarakat 

http://datariau.com/hukrim/kronologis-penangkapan-truk-mengangkut-barang-ilegal-oleh-bea-cukai-tembilahan-dan-kodim-inhu
http://datariau.com/hukrim/kronologis-penangkapan-truk-mengangkut-barang-ilegal-oleh-bea-cukai-tembilahan-dan-kodim-inhu
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akan pentingnya kewajiban membayar cukai serta pemerintah bersama-sama 

dengan masyarakat melakukan penegakan hukum dan melakukan pengawasan 

secara rutin. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas dapat di 

simpulkan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah dengan Judul 

Penelitian: “PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI 

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN 

PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C 

TEMBILAHAN”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir 

Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 

C Temilahan ? 

2. Apa saja kendala dalam melakukan pengawasan rokok ilegal di Kabupaten 

Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean C Tembilahan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan, yang diantaranya : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan peredaran rokok ilegal di 

Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. 
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2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam melakukan pengawasan rokok 

ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penilaian ini diharapkan dapat mempunyi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis adalah pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

Admintrasi Negara yang di pelajari saat perkuliahan. 

2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C 

Tembilahan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan landasan teori yang di jadikan pedoman 

dalam melakukan pembahasan penelitian ini serta hipotesis yang 

merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 
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Pada bab ini penelitian berisikan tentang jenis penelitian, lokasi, 

dan waktu penelitian, populasi, sampel, jenis dan sumber data, 

teknik pengumpulan data serta analisis data.  

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah objek penelitian, 

aktifitas objek penelitian dan struktur organisasi objek penelitian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan secara umum tentang hasil penelitian 

dan pembahasan penelitian berdasarkan fakta dan data, hasil 

temuan-temuan, serta argumentasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan tentang pengawasan peredaran rokok 

ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir 

BAB VI  : PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran yang bermanfaat bagi instansi pemerintah. 


