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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar  Belakang  Masalah 

Indonesia telah memasuki pembangunan ekonomi jangka panjang, yang 

merupakan proses peningkatan dan penyempurnaan dari ekonomi sebelumnya, 

yang selama ini telah kita capai dengan segala daya dan usaha agar perkembangan 

perekonomian di Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh raykat Indonesia, 

sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembangunan nasional dan perkembangan 

dapat terlaksana. Salah satu yang dapat menunjang perkembangan perekonomian 

Indonesia dengan melakukan kegiatan ekspor. 

Sekilas tentang ekspor : 

a. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. 

b. Barang ekspor adalah barang yang telah diajukan pemberitahuan ekspor 

barang dan telah mendapatkan nomor pendaftaran. 

c. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan 

ekspor. 

d. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah pemberitahuan pabean yang 

digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di 

atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean 

ekspor ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

e. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat 

Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat Pemeriksa 
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barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang 

yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana 

pengangkut.  

 Salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 

melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional, melalui 

pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor maupun keluarnya 

barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau 

dibatasi oleh ketentuan/regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga 

terkait. Bea cukai juga bertanggung jawab menangkal barang-barang yang 

dilarang oleh negara.  

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

disebutkan bahwa ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang diterbitkan oleh 

instansi teknis, wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai. Terhadap ketentuan yang disampaikan tersebut, Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian dan Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai atas nama Menteri Keuangan menetapkan daftar barang yang dilarang atau 

dibatasi untuk diimpor atau diekspor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor 

Barang Larangan dan/atau Pembatasan, untuk selanjutnya dilakukan pengawasan 

oleh DJBC. 
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Terkait dengan  ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang dilakukan 

pengawasannya oleh DJBC, dapat dilihat melalui Portal INSW sebagai referensi 

tunggal ketentuan atas Impor atau Ekspor. 

(www.beacukai.go.id)  

Kegiatan ekspor termasuk dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. 

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke 

negera lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis 

kecil sampai menegah sebagai strategi untuk bersaing di tingkat internasional. 

Barang ekspor yang keluar dari daerah pabean atau Indonesia perlu melewati 

proses pemeriksaan di bagian bea cukai, sehingga pada masa kini peranan bea 

cukai sangat penting dalam peningkatan perekonomian negara. 

Ekspor merupakan perdagangan dengan cara mengirimkan barang dari 

dalam negeri keluar negeri wilayah pabean dengan ketentuan yang berlaku 

semakin banyak aktivitas pengeluaran barang dari wilayah pabean, maka semakin 

banyak pula permasalahan yang akan timbul, seperti halnya penyeludupan barang 

atau hasil bumi yang saat ini telah marak terjadi diberbagai negera, salah satunya 

di dalam negera Indonesia, tidak terkecuali pula kota Pekanbaru. 

Mengingat besarnya dampak nilai dari ekspor dalam perdagangan 

internasional maka dibutuhkan instansi pemerintah untuk mengawasi dan 

menertibkan barang-barang ekspor yang berlangsung dikota Pekanbaru. 

Direktorat Jenderal Bea dan cukai merupakan instansi dibawah naungan 

Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok untuk mengawasi lalu lintas 

keluar masuknya barang dari daerah pabean Indonesiadan memiliki peranan 

http://www.beacukai.go.id/
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penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama dalam bidang 

kepabaeanan. 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru merupakan instansi yang berada yang berada dibawah naungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mempunyai tugas untuk mengawasi dan 

menertibkan barang-barang yang akan masuk maupun keluar wilayah Indonesia, 

khususnya di kota Pekanbaru. 

Dari hal ini penulis tertarik untuk meneliti prosedur pemerikasaan barang 

ekspor, mengingat lalu lintas ekspor yang meningkat di kota Pekanbaru. Sehingga 

menjadikan banyak barang dalam negeri yang akan di ekspor keluar negeri. Dan 

mencegah kecurangan taupun penyeludapan terjadi  yang dapat menyebabkan 

kerugian negera, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, oleh 

karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah pengetahuan mengenai ‘’ 

Tata Cara Pemeriksaan Barang Ekspor Pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru’’ . 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan 

pedoman untuk melakukan penelitian secara cermat. Dengan adanya perumusan 

masallah diharapkan dapat mengetahui maksud maupun tujuan dari objek 

penelitian, serta bertujuan agar penelitian dan ruang lingkup penelitian uraiannya 

terbatas dan terarah pada hal-hal yang berhubungan dengan topik masalah yang di 
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teliti. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahannya dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah tata cara pemeriksaan barang ekspor pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru ? 

b. Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh pemeriksa saat melakukan 

pemeriksaan ? 

c. Tindakan apa saja yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru apabila terdapat 

penyimpangan dalam pemeriksaan barang ekspor ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui tata cara pemeriksaan barang ekspor pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru. 

b.  Untuk mengetahui kendala apa sajayang dihadapi pemeriksa dalam 

melaksanakan pemeriksaan barang ekspor dan cara mengatasi kendala 

tersebut. 

c.  Untuk mengetahui tindakan-tindakan Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru dalam 

menangani penyimpangan-penyimpangan yang kadang terjadi dalam 

proses pemeriksaan barang ekspor. 
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1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai 

berikut : 

a. Bagi instansi 

Diharapkan hasil tulisan ini dapat memberikan masukan positif untuk 

peningkatan pengawasan ekspor barang dan pelayanan ekspor barang. 

b. Bagi penulis 

Aspek pengembangan ilmu dalam hal perdagangan internasional khususnya 

dibidang ekspor barang, dan sebagai referensi untuk pembaca lain yang 

akan melakukan penelitian ilmiah terkait masalah yang sama. 

c. Bagi lembaga pendidikan 

Tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya 

dalam bidang perdagangan internasional. 

 

1.3.3.  Metode Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dilokasi obyek penelitian yaitu pada Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yaitu pada tanggal Juli s/d 

September 2018. 
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c. Jenis Data 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dari tempat atau lokasi 

penelitian yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean B Pekanbaru.. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi buku-buku 

yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya. 

d. Metode Pengumpulan Data 

1. Interview 

Interview adalah tanya jawab kepada narasumber Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru yang berhubungan dengan masalah penelitiian ini. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung di Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang 

berhubungan dengan masalah penelitian ini. 

3. Studi Pustaka 

Yaitu metode yang menampilkan penelitian atas kesimpulan atau 

pendapat ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih 

menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang 

menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan 

penyususnan yugas akhir. 
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e. Analisis Data 

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi 

keperpustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-

buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang 

berhubungan dengan materi yang dibahasdalam penelitian ini. Analisa data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu data 

yang diperoleh kemudia disusun secara sitematis dan selanjutnya dianalisis 

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. 

f. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mempertegas penguaraian isi dari tugas akhir ini, serta 

lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian yang diakhiri dengan metode 

penelitian serta sistematika penulisan.   

BAB II :  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 Diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi serta uraian tugas 

dari masing-masing bidang yang ada di instansi tersebut.  
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BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Di bahas mengenai Tata Cara Pemeriksaan Barang Ekspor Pada 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean B Pekanbaru.   

BAB IV :  PENUTUP 

 Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran 

sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian yang 

dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


