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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyat membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber-sumber dana bagi keuangan 

Negara. Adapun salah satu sumber dana tersebut, berasal dari pungutan Bea dan 

pungutan-pungutan lain yang sah. Dalam pelaksanaannya pungutan tersebut 

antara lain di bebankan pada aparat pemerintah tersendiri antara lain yaitu 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah naungan Kementrian 

Keuangan.  

Intansi Kepabeanan di manapun adalah suatu organisasi yang 

keberdaannya amat essensi bagi suatu negara, demikian juga dengan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi 

yang memiliki peran cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan 

fungsinya.  

Bea adalah pajak pemerintah pusat terhadap barang yang masuk maupun 

keluar wilayah pabean, sedangkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan 

terhadp barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di 

tetapkan dalam Undang-undang Cukai. Barang kena Cukai adalah barang-barang 

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, seperti: konsumsinya perlu 

dikedalikan, perderannya belum di awasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek 

negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu 

pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. 
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Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya 

barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari 

dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat 

kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak 

mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka 

menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan 

pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga 

melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan 

pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun adalah salah satu yang mana melakukan 

usaha-usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Berkaitan dengan 

fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka 

peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung 

Balai Karimun dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus 

operandinya. Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat 

bea dan cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur 

dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 

yaitu menyangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest. 

 Penyeludupan ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis 

Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau 



 3 

besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak 

yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di 

wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.  

Tanjung Balai Karimun salah satunya, sering sekali terjadi penyelundupan 

dari negara tetatngga, sebab Tanjung Balai Karimun sangat strategis berada di 

0,9890 LU dan 103,4394 LU, berada di Selat Malaka dan berabatasan langsung 

dengan dua negara yaitu Malaysia dan Singapura. Penyelundupan adalah 

perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal (tidak sah secara hukum) dan 

tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan ke dalam penjara atau melalui 

perbatasan antar negara bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lain. 

Dalam kamus Webster’s Ninth New  Collegiate Dictionary penyelundupan adalah 

mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan atau tidak sesuai dengan 

hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau 

ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan atau pabean. Penyelundupan 

berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

diterbitkan Departemen pendidikan dan Budaya, Balai Pustaka 1989, selundupan 

adalah menyeunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara 

gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang 

terlarang. Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 

memuat arti penyelundupan yaitu, delik yang berhubungan dengan pengeluaran 

barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor), atau pemasukan barang 

atau uang dari luar negeri ke Indonesia (Impor). 

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam 

pelaksanaan perekonomian, hal ini di sebabkan karena apabila penyelundupan 
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semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara 

administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang APBD yang tidak 

terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara 

melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya di harapkan meningkat. 

Direktorar Jenderal Bea dan Cukai memilliki tugas pokok dan fungsi. 

Tugasnya yaitu:  Melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabean dan cukai 

dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundan-undangan yang 

berlaku. 

Fungsi dari Direkatorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang 

kepabeanan cukai. 

2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan 

senjata api. 

3. Pelaksanaan pelayanan tekhnis, di bidang kepabeanan dan cukai. 

4. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan 

cukai. 

5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masu, bea keluar, 

cukai, dan pengutan negara lainnya yang dipungut oleh Direkorat Jenderal. 

6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen 

kepabeanan dan cukai. 

7. Pelasanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan 

dan cukai. 

8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja. 

9. Pelaksanaan administrasi kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai. 

Adapun data rekap sebaran hasil penindakan yang di tangani oleh Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung balai 

karimun dan tahun 2012-2017, dapat di lihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 1.1: Rekap Sebaran Hasil Penindakan KPPBC TMP B Tanjung Balai 

Karimun 

No Jenis Barang 

Penyelundupan 

Jumlah Penangkapan/Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Hasil Tembakau 28 2 11 6 3 2 

2 
Minuman 

Mengandung Etil 

Alkohol (MMEA) 
8 7 21 6 5 4 

3 Narkotika dan 

Psikotropika 
3 7 9 5 1 1 

4 Eks FTZ 37 23 7 8 0 1 

Total 50 65 48 25 9 8 

Sumber: Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai,2017 

Berikut merupakan penjelasan jenis barang penyelundupan dari tabel di 

atas: 

1. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, 

dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Pada tahun 2012 terjadi 28 kali 

penangkap, tahun 2016 terjadi hanya 3 kali penangkap dan pada tahun 

2017 terjadi 2 penangkapan. 

2. Penangkapan pada minuman yang mengandung alkohol pada tahun 2014 

terjadi 21 kali penangkapan, pada tahun 2016 terjadi 5 kali penangkapan 

dan pada tahun 2017 terjadi 4 kali penangkapan. 

3. Penangkapan narkotika pada tahun 2014 ada 9 kali, pada tahun 2016 ada 1 

kali penangkapan dan pada tahun 2017 terjadi 1 kali penangkapan. 

4. Penangkapan Eks FTZ penangkapan yang paling banyak di lakukan pada 

tahun 2012 yaitu 37 kali, pada tahun 2016 tidak adanya melakukan 

penangkapan dan pada tahun 2017 ada 1 kali penangkapan. 
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Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya KPPBC 

melakukan penangkapan berkurang ataupun pengawasannya menurun, hal ini di 

lihat dari observasi penulis di lapangan bahwa semakin maraknya barang-barang 

elektronik seperti handphone yang ilegal atau dikenal dengan sebutan (black 

market), pakaian bekas dari negari jiran, dan makin meningkatnya pengguna 

narkoba setiap tahunya di Tanjung Balai Karimun hal ini menunjukkan bahwa 

narkoba masih banyak yang beredar dan lolos dari pengawasan bea cukai. Selain 

itu beras dan gula ilegalpun semakin meningkat, hal ini di pertegas dari media 

sosial yang terpatnya pernyataan, bahwa Beras dan gula impor asal Vietnam ini 

dibawa dari Singapura dengan kapal kayu dan dibongkar di pelabuhan tikus di 

jalan nusantara depan toko expander dan disimpan di gudang tak berizin disana. 

Selanjutnya beras dan gula tersebut dibawa dengan mobil pick up sebagian untuk 

dipindahkan ke gudang di ruko samping Bravo Diskotik tidak jauh dari Kantor 

Kejaksaan Negeri Karimun. Bisnis penyelundupan pakaian bekas impor ini 

melalui Pelabuhan Tanjungbalai Karimun, diduga tidak lepas dari peran oknum 

petugas penegak hukum terkait. 

Berbagai dari negara barang masuk ke Tanjung Balai Karimun secara 

ilegal seperti dari Singapura, Malaysia, Thailand. Hal ini terjadi diakibatkan 

karena kurangnya pengawasan dari pihak Bea dan Cukai. Barang ilegal ini masuk 

dari berbagai Pelabuhan, seperti Pelabuhan Sekupang, Batam Ceter, Batu Ampar, 

Tanjung Uncang, Tanjung Risau, Sei. Jodoh, OPL Timur dan Barat, Nongsa, 

Tanjung Riau, Tanjung Sekuang, Batu Merah.  
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Tabel 1.2: Pola transaksi ilegal di Tanjung Balai Karimun dan letak 

transaksinyai  

Jenis Kegiatan Asal Barang Pelaku Pelabuhan 

Penyelundupan 

elektronik 

Singapura, 

Malaysia 

Kapal laut 

motor dan 

dibawa dalam 

tas 

Pelabuhan Sekupang, 

Batam Center, dan 

Batu Ampar 

Penyelundupan 

BBM 
Singapura 

Kapal laut 

Motor 

Tanjung Uncang, 

Tanjung Risau, 

Sei.Jodoh, OPL Timur 

dan Barat, dan Nongsa 

Narkoba Singapura 
Dibawa dalam 

tas 

Pelabuhan Sekupang, 

Batam Centre, dan 

Harbour Bay 

Trafficking 
Malaysia, 

Singapura 
 

Pelabuhan Nongsa, 

Tanjung Sengkuang 

dan Batu merah 

Ilegal Logging Indonesia 
Kapal laut 

motor 

Pulau Nipah, Labun, 

dan Nongsa 

Penyelundupan 

Makanan 

Malaysia, 

Thailand 

Kapal laut 

motor 

Patam Lestari, 

Tanjung Riau, 

Tanjung Sengkuang, 

Batu merah, Nongsa, 

batu merah, Dapur 12 

dan Jembatan I 

Money Laundry Singapura 
Di bawa dalam 

tas 

Pelabuhan Batam 

Centre, Harbour 

Sumber: Institusi Bea Cukai (September 2016) 

Dari permasalahan yang terjadi di atas dapat dilihat bahwa pengawasan 

dalam pelaksanaan tugas yang di lakukan oleh Dirjen bea dan cukai Tanjung Balai 

Karimun ini masih sanagt minim dan masih adanya kelalaian yang terjadi di 

lapangan pada saat melakukan pengecekan barang yang memiliki izin atau tidak. 

Dari latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan maka penulis 

dengan ini tertarik untuk melakukan penelitian tentang : “Peran Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Mengawasi Masalah 

Penyelundupan Barang-barang di Tanjung Balai Karimun”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan judul dan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas 

maka perumusan masalahnya adalah :  

1. Bagaimana Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

dalam Mengawasi Masalah Penyelundupan Barang-barang di Tanjung 

Balai Karimun? 

2. Apakah hambatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

dalam Mengawasi Masalah Penyelundupan Barang-barang di Tanjung 

Balai Karimun? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai dalam Mengawasi Masalah Penyelundupan Barang-barang di 

Tanjung Balai Karimun. 

2. Untuk mengetahui hambatan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai dalam Mengawasi Masalah Penyelundupan Barang-barang di 

Tanjung Balai Karimun. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Balai 

Karimun, sebagai bahan masukan terhadap penyidikan tindak pidana 

penyelundupan secara efektif dan efisien. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, sebagai referensi penelitian dalam bidang Ilmu 

Administrasi Negara. 

3. Bagi penulis sendiri, untuk menambah ilmu pengetahuan di dalam 

penyidikan tindak pidana penyelundupan di lapangan. 
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1.5. Batasan Penelitian 

Karena adanya keterbatasan waku, tenaga, dan biaya penelitian maka 

peneliti memberikan batasan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti di 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis 

membaginya dalam enam bab, dimana isi masing-masing bab tersebut adalah : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat  latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN 

Pada bab  ini berisikan penguraian atau penjelasan dari pengertian, 

defenisi, konsep dan teori-teori yang menyangkut studi kepustakaan. 

Dan dilanjutkan dengan Kerangka Fikir, Hipotesis, Konsep 

Operasional dan Operasionalisasi  Variabel serta Teknik Pengukuran 

Variabel. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisikan tentang Tipe penelitian, Lokasi 

Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan 

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, 

Jadwal dan Kegiataan Waktu Kegiataan Penelitian dan Rencana 

Sistematika Laporan Penelitian. 
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BAB IV  : DESKRIPTIF LOKASI PENELTIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek 

penelitian, dijelaskan pula sejarah dinas dari awal berdirinya. 

BAB V   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan dalam 

perusahaan masalah. 

BAB VI  : PENUTUP 

Pada bab ini hasil dalam penelitian di jelaskan secara ringkas dan 

merupakan inti dari semua kegiataan yang dilakukan dalam penelitian 

 

 

 


