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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perubahan teknologi dalam bidang transportasi, komunikasi dan 

keuangan dunia, membuat sistem perdagangan internasional yang lebih 

terbuka. Untuk bisa mendorong peningkatan pendapatan bagi negara-negara. 

Di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980 dan modernisasi sistem pajak 

sekitar tahun 1983 dan 1985. Hal ini dilakukan karena indonesia merupakan 

anggota dari AFTA (Asian Free Trade Area), APEC (Asia Pacific Economic 

Cooperation) dan WTO (World Trade Organization) sehingga perdagangan 

internasional menjadi sangat penting bagi perekonomian Indonesia. 

Seperti diketahui bahwa perkembangan perdagangan internasional, 

baik yang menyangkut kegiatan dibidang impor maupun ekspor akhir-akhir 

ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan dibidang 

tersebut ternyata menuntun diadakannya suatu sistem dan prosedur ekspor-

impor yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran 

arus barang dan dokumen. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas 

dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijakan 

dibidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

nasional. Transaksi ekspor-impor adalah suatu kegiatan yang pada dasarnya 

mempertemukan pembeli dan penjual antar negara yang berbeda. Jika 

pembelinya dari luar negeri dan penjualnya dari dalam negeri disebut 
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kegiatan ekspor. Sebaliknya, jika pembelinya dari dalam negeri dan 

penjualnya dari luar negeri disebut kegiatan impor. 

Kegiatan ekspor-impor ini juga tidak terlepas dari peran Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan suatu instansi yang 

memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan 

fungsinya untuk: 

1. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya 

2. Melindungi industri tertentu didalam negeri dari persaingan yang tidak 

sehat dengan industri sejenis dari luar negeri 

3. Memberantas penyelundupan 

4. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi yang berkepentingan 

dengan lalul lintas barang yang melampaui batas-batas negara 

5. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal 

untuk kepentingan penerimaan keuangan negara 

Dalam rangka pengeluaran barang impor dapat dibagi atas 

pengeluaran barang impor melalui kawasan berikat dan kawasan pos 

ekspedisi (pengeluaran barang impor untuk dipakai). Pengeluaran barang 

impor melalui kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat (TPB) 

untuk menimbun barang atau barang yag berasal dari tempat lain dalam 

daerah pabean guna diolah (diproduksi) atau digabungkan yang hasilnya 

terutama untuk diekspor. Pengeluaran barang impor dari kawasan pos 

ekspedisi dilakukan dengan tujuan diimpor untuk dipakai, diimpor sementara, 
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ditimbun di tempat penimbunan berikat, diangkut ke tempat penimbunan 

sementara di kawasan pabean lainnya.  

Kawasan pos lalu bea adalah kawasan dimana barang impor masuk 

melalui kantor pos yang berupa paket kiriman yang berasal dari luar negeri, 

paket kiriman tersebut mempunyai penetapan ketentuan bea masuk, PPh dan 

PPn berdasarkan perturan menteri keuangan nomor : 182/PMK.04/2016 

tentang ketentuan impor barang kiriman. 

Kantor pos adalah lembaga pengiriman barang dan jasa keuangan 

yang tertua dan bergabung dalam organisasi Pos Dunia (International Post 

Union) dan menghasilkan berbagai kesepakatan internasional yang berfungsi 

sebagai konvensi internasional. Bentuk implikasi konvensi internasional 

termaksud adalah kantong-kantong pos yang disegel oleh pos yang berisi 

barang-barang kiriman (komersial maupun non komersial).  

Kemudian bagaimana perlakuan bea dan cukai atas barang-barang 

kiriman pos yang datang dari luar negeri atau luar daerah pebean indonesia. 

Untuk memahami hubungan teknis kepabeanan dengan pos maka ada 

beberapa pengertian teknis yang harus dipahami terlebih dahulu seperti kantor 

pos lalu bea, kantor pos penyerahan barang, pemberitahuan umun dan PPKP 

dan administrasi penerimaan bea masuk PPN Impor dan PPh pasal 22 

Berdasarkan peraturan tersebut, terhadap barang kiriman impor 

dengan niali FOB USD 100 sampai dengan FOB USD 1.500 akan dikenakan 

bea masuk, PPN dan PPh impor sebagai berikut : 
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1. Pengenaan tarif bea masuk sebesar 7,5% sebagaimana diatur dalam PMK 

182/PMK.04/2016 

2. Pengenaan tarif PPn sebesar 10% sebagaimana diatur dalam UU PPN 

3. Pengenaan tarif PPh impor sebagaimana diatur dalam PMK-

34/PMK.10/2017. Dalam  hal  UU PPh Pasal 22 ayat 2. 

Tabel I.I: Total barang impor dan barang terkena pajak bea masuk 

Tahun Total Barang 

Impor 

Barang Terkena Pajak Bea Masuk 

Terkena Pajak Tertahan Bebas Pajak 

2015 5645 415 115 5115 

2016 6932 766 324 5842 

2017 7048 892 398 5758 

Sumber:  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B 

Pekanbaru dan Kantor Pos Pekanbaru 

 

Keterangan : 

1. Pada tahun 2015  

a) Bebas pajak 5115 yang artinya tidak terkena biaya apapun 

b) Tertahan 115 yang artinya barang yang terkena biaya pajak 

namun belum dilunasi 

c) Terkena pajak 415  artinya barang yang memiliki harga diatas 

USD 100 sesuai PMK 182/PMK.04/2016 

2. Pada tahun 2016 

a) Bebas pajak 5842 yang artinya tidak terkena biaya apapun 

b) Tertahan 324 yang artinya barang yang terkena biaya pajak 

namun belum dilunasi 

c) Terkena pajak 766 artinya barang yang memiliki harga diatas 

USD 100 sesuai PMK 182/PMK.04/2016 
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3. Pada tahun 2017 

a) Bebas pajak 5758 yang artinya tidak terkena biaya apapun 

b) Tertahan 398 yang artinya barang yang terkena biaya pajak 

namun belum dilunasi 

c) Terkena pajak 892 artinya barang yang memiliki harga diatas 

USD 100 sesuai PMK 182/PMK.04/2016 

 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah barang impor setiap 

tahun semakin meningkat, itu artinya kebutuhan masyarakat dalam Negeri 

semakin meningkat khususnya di Riau. Banyak dari individu tidak 

mengetahui peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga setiap 

tahun barang impor yang terkena pajak maupun yang tertahan selalu 

meningkat. Untuk barang impor yang nilainya kurang dari USD 100 (Dollar 

Amerika) akan dibebaskan dari pajak impor, sementara barang yang memiliki 

nilai diatas USD 100 ( Dollar Amerika) akan dikenakan pajak. 

Pemilik barang yang terkena pajak akan diberi surat tentang 

pembayaran pajak dan sipemilik barang diberikan waktu selama 30 hari untuk 

melunasi biaya pajaknya, jika sipemilik tidak mau membayar pajaknya maka 

barang tersebut akan dilelang atau pun dimusnahkan berdasarkan peraturan 

menteri keuangan nomor : 60/PMK.04/2011. Terjadinya barang yang dilelang 

ataupun di musnahkan apabila: 

1. Barang yang dilelang: 

a) Barang tidak diambil selama 30 hari 
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b) Terjadi BTD (Barang Tidak Dikuasai) apabila 30 hari sejak 

diterima pemberitahuan dari kantor Pos 

c) Terjadinya BDN (Barang Dikuasai Negara) apabila tidak 

diselesaikan selama 30 hari 

d) Terjadinya BMN (Barang Milik Negara) apabila tidak diselesaikan 

selama 60 hari   

e) Jika barang yang memiliki harga ekonomis akan diserahkan ke 

KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) guna 

untuk dilelang berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor : 

166/PMK.06/2015 dan 64/PMK.06/2016 

2. Barang yang dimusnahkan: 

a) Barang tidak diambil selama 30 hari 

b) Terjadi BTD (Barang Tidak Dikuasai) apabila 30 hari sejak 

diterima pemberitahuan dari kantor Pos 

c) Terjadinya BDN (Barang Dikuasai Negara) apabila tidak 

diselesaikan selama 30 hari 

d) Terjadinya BMN (Barang Milik Negara) apabila tidak diselesaikan 

selama 60 hari  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk mempelajari proses prosedur dan pencatatan pengeluaran barang impor 

serta peraturan apa saja yang terkait dengan barang impor? Terkhusus bagian 

pos lalu bea. Maka laporan tugas akhir ini, penulis memberikan judul “ 

Prosedur dan Sistem Pencatatan Atas Pengeluaran Barang Impor pada 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B 

Pekanbaru” 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah, 

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Prosedur Pengeluaran Barang Impor  Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru? 

2. Bagaiman sistem pencatatan pajak bea masuk terhadap barang impor  

khususnya paket kiriman impor pos lalu bea? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

prosedur pengeluaran barang impor terhadap bea masuk yang dilakukan oleh 

pos ekspedisi dikantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya 

B Pekanbaru.  

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian yaitu : 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan 

referensi bagi para peneliti lain yang ingin membahas masalah yang sama 

dimasa akan mendatang. 

2. Bagi Pihak Kantor Bea Cukai 

Sebagai sumber informasi untuk mengetahui prosedur dan sistem 

pencatan pajak bea masuk terhadap barang impor bagi pihak Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru 
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khususnya di Kantor Pos Ekspedisi dalam proses pengeluaran barang 

impor. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai Tipe Madya B Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman No. 2-4 

Kampung dalam, Senapelan Kota Pekanbaru, Riau pada tanggal 24 April 

sampai dengan 05 Juni 2018. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah sumber subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan 

data sekunder. 

3. Jenis data : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau 

penelitian.  

Data primer juga dapat berupa data pokok yang dijadikan 

sebagai sumber penyelesaian tugas akhir ini. Dalam hal ini data 

yang diperoleh dari hasil wawancara berupa catatan dan dokumen 

yang diperoleh langsung dari objek penelitian. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data 

sekunder dapat berupa bukti catatan, atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan. 

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dengan 

buku-buku dan referensi yang berhubungan dengan topik 

permasalahan 

4. Metode pengumpulan data 

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah: 

a. Pengamatan (observasi) adalah teknik pengumpulan data dengan 

cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti 

serta mencatat secara sistematis semua data yang didapat sesuai 

dengan keperluan penulisan tugas akhir. 

b. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan sesi tanya jawab langsung dengan pimpinan maupun staf 

pegawai kantor pos ekspedisi yang memiliki wewenang untuk 

memberikan data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, pembahasan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 

empat bab dengan urutan sebagai berikut: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, 

metode pengumpulan data serta sistematika pembahasan. 

BAB II  :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

   Dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya, visi misi, 

struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan. 

BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

  Bab ini berisikan tinjauan teori meliputi pengertian prosedur, 

kepabeanan, impor, penangguhan, sistem klasifikasi barang, 

larangan dan pembatasan, jangka waktu penangguhan, 

penegahan, pengertian kawasan pos ekspedisi, prosedur 

pemasukan barang kiriman melalui kantor pos dan prosedur 

pengeluaran barang kiriman pos. Kemudian berisi tinjauan 

praktek mengenai prosedur . 

BAB IV  :  PENUTUP 

  Merupakan bagian penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan, serta saran-saran yang dikemukakan penulis 

sebagai masukan bagi perusahaan dan bagi pihak-pihak lain 

yang berkepentingan. 

 

 

 


