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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya 

yaitu mengenai Tata Cara Pemeriksaan Barang Ekspor, maka baba terakhir ini 

penulis akan menggunakan beberapa kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu : 

1. Tata cara pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan oleh Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru dilakukan secara detail dan sudah sesuai dengan semua 

prosedur yang telah terdaftar tanpa mengurangi maupun menambah 

peraturan tata cara pemeriksaan yang telah ada, sehingga proses ini dapat 

terkendali dan berjalan lancar. 

2. Tata cara pemeriksaan barang ekspor dilakukan sangatlah detail sesuai 

dengan prosedur yang ada sehingga tingkat penyimpangan dapat ditekan 

seminim mungkin. Apabila terjadi penyimpangan yang terdeteksi dalam 

proses pemeriksaan maka proses pemeriksaan akan diulang kembali ke 

proses pemeriksaan yang lebih mendetail hingga nomor pemberitahuan 

ekspor dikeluarkan oleh pihak bea dan cukai sebagai tanda bawa barang 

tersebut sudah dapat dikirim. 

3.  Bila terjadi penyimpangan maka pihak Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru menjatuhkan 

sanksi kepada eksportir sesuai dengan peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 
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P-40/BC/2008, yaitu tentang denda administrasi bila barang yang 

diperiksa tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan. 

 

4.2.  Saran 

1. Untuk meningkatkan kinerja dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang terkait dengan 

pemeriksaan barang ekspor, sebaiknya meningkatkan ketegasan pada 

eksportir yang melakukan penyimpangan, serta ketelitian dalam 

melaksanakan proses pemeriksaan perlu ditekankan lagi. 

2. Dalam hal sanksi yang telah dipergunakan oleh Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru sudah sesuai 

dengan ketentuan yang tertulis didalam peraturan Dirjen Bea dan Cukai, 

namun menurut penulis sanksi administrasi tidaklah mencukupi untuk 

membuat para eksportir nakal jera atas kecurangan-kecurangan yang telah 

dilakukan sehingga pihak bea dan cukai perlu membuat peraturan yang 

lebih dapat membuat jera para eksportir nakal. 

 


