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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya dibidang 

perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi 

barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan 

perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomuikasi dan 

informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa 

yang ditawarkan bervariasi, baik produksi yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri, dan dalam upaya melengkapi kebutuhan masyarakat 

terhadap suatu barang, maka dalam praktiknya perdagangan dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu ekspor dan impor. Perdagangan ekspor adalah kegiatan 

mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor adalah kegiatan 

memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
1
  

Pentingnya kegiatan ekspor/import dipelabuan khususnya, dan disuatu 

negara pada umumnya, menunjukan mobilitas besarnya penawaran maupun 

permintaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pelabuan sendiri 

merupakan pintu suatu negara bagi keluar-masuknya berbagai arus, yakni arus 

barang ekspor/impor dan interinsuler; arus penumpangke/dari luar negeri dan 

ke/dari antar pulau; arus kapal baik kapal bendera asing; arus dokumen 

komoditas yang melindungi barang ekspor impor; arus dokumen kapal yang 

melindungi kapal asing maupun kapal domestik; arus uang baik mata uang 
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 Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan 

ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi dan landas kontinen. 
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asing maupun mata uang nasional; arus virus/bakteri baik yang dibawa oleh 

para penumpang kapal dan anak buah kapal. 

Dalam Perdagangan Internasional, importir memikul tanggung jawab 

kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Impor 

merupakan salah satu cara dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Impor yang dilakukan pemerintah hampir masuk 

kesegala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. Kegiatan 

impor tidak selalu dilakukan untuk barang baru, namun impor juga dapat 

dilakukan untuk barang dalam keadaan bukan baru atau bekas terumata dalam 

sektor industri, seperti pakaian bekas.  

Kasus pakaian bekas impor ilegal jadi masalah klise di Indonesia. Polemik 

ini menjadi dua mata pisau bagi pemrintah Indonesia. Disatu sisi merugikan 

negara, disisi lain menjadi mata pencaharian bagi penduduk. Berjualan baju 

bekas import memang menguntungkan karena banyak orang yang mencari 

baju bekas import dengan model tertentu mereka bisa mendapatkannya 

dengan harga yang terjangkau dan barang yang mereka harapkan bisa mereka 

miliki.
2
 

Namun di sisi lain juga merugikan negara dengan menurunnya 

perekonomian yang ada. Ketua Asosisi Pertekstilan Indonesia ( API ) Ade 

Suderajat mengungkapkan bahwa semakin maraknya peredaran pakaian bekas 

impor di Indonesia membuat industri garmen lokal kesulitan berkembang. 

Dari sisi ekonomi, IKM hanya tumbuh 8 persen yang seharusnya 20 persen 
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 Taufik, petunjuk jualan baju bekas import, http://brighterlife.co.id/  di akses pada tanggal 20 

oktober 2016 pukul 16.00  

http://brighterlife.co.id/
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tumbuhnya tiap tahun dalam perusahaan tekstil ini, sementara 12 persen 

pertumbuhan IKM tergerus oleh penjualan pakaian bekas. Semakin minim 

penjual berdampak pada semakin jarangnya pembeli, semakin jarang pembeli 

maka semakin jarang pengguna. Sampai akhirnya, karena sudah tidak menjadi 

dominan, trend pakaian bekas akan kembali ke khittah, kembali ke ideologi 

yang melekat diawal kemunculan, yakni, menjadi otentik dan bernilai lebih 

personal terhadap para penggunanya.
3
 

Tidak hanya merugikan dari segi ekonomi namun juga dari segi 

kesehatannya. Menurut penelitian Microbiology and Immunology University 

New York, didalam pakaian baru terdapat bakteri kulit dan jamur. Berarti, 

jumlah bakteri pada pakaian bekas jauh lebih banyak dan membahayakan 

tubuh kita. Demi melakukan perlindungan terhadap konsumen pakaian impor 

bekas Ditjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementrian 

Perdagangan dan Laboratorium di Indonesia juga telah melakukan penelitian 

dengan mengambil 25 sampel di salah satu pusat penjualan baju bekas di 

Jakarta yang terdiri atas  beberapa jenis pakaian anak (jaket), pakaian wanita ( 

vest, baju hangat, dress, rok, hot pants), pakaian pria (jaket, celana panjang , 

celana pendek, t-shirt, kaos, sweeter, kemeja, boxer, celana dalam). Setelah 

dilakukan uji laboratorium, baju bekas tersebut menghasilkan bakteri jenis 

mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri 

Staphylococcus (S. Aureus), bakteri Escherichia coli (E. Coli), dan jamur 

(kapang atau khamir). Berdasarkan pengujian tersebut, ditemukan sejumlah 
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 Septian Deny , ini bahaya gunakan pakaian bekas impor,  http://m.liputan6.com/bisnis/read/ Di 

akses pada tanggal 20 oktober 2016 pukul 17.00 

http://m.liputan6.com/bisnis/read/2191248/ini-bahaya-gunakan-pakaian-bekas-impor
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koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkn oleh parameter pengujian Angka 

Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang 

nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki nilai 

total mikroba (ALT) sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 

kolono/g. Kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas 

impor ini dapat menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit seperti 

penyakit kulit, diare dan yang mengerikan konsumen dapat terkena penyakit 

saluran kelamin.
4
 

Pada Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 10 

telah disebutkan tentang upaya kesehatan yang berbunyi “ untuk mewujudkan 

derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya 

kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), 

dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara 

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan”. Dalam pasal ini sudah jelas 

bahwa kesehatan itu sangat penting dan sudah seharusnya kita mencegah 

penyakit dengan tidak memakai pakaian bekas impor yang telah mengandung 

banyak bakteri. 

Selain mengandung banyak bakteri yang merugikan bagi kesehatan, 

menggunakan pakaian bekas impor juga merendahkan martabat bangsa. Selain 

menganjurkan untuk tidak membeli produk bekas, kementrian perdagangan 

juga mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri. Banyak 
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 Dana Aditiasari, Kemendag: Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin, 

detik.com: 2015, diakses pada 20 Desember 2016 Jam 11.00. 
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produk dalam negeri yang berkwalitas jauh lebih baik jika dibanding dengan 

produk asing yang bermerek. Banyak juga produk lokal yang telah mendunia 

sehingga masyarakat tidak perlu malu menggunakan produk dalam negeri.
5
 

Impor pakaian bekas sudah dilarang sejak tahun 1999 seperti yang 

tercantum dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen pada pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “ pelaku usaha dilarang untuk 

menjual barang yang sudah rusak, cacat, atau bekas “,akan tetapi peredarannya 

masih sangat marak dipasaran. Selang 15 tahun, isu pelarangan pakaian impor 

bekas kembali muncul, sedangkan dalam pasal 3 ayat 6 yang menyebutkan 

tentang asas dan tujuan yaitu “ meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa 

yang menjamin kelangsungan produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, dan keselamtan konsumen” sedangkan pakaian bekas impor ini 

tidak baik bagi kesehatan karena mengandung banyak bakteri dan dapat 

menyebabkan penyakit yang berbahaya.  

Dalam Undang -Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  diatur 

bahwa “importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” dalam pasal 

47 ayat 1 UUP, dan “kecuali barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru “ 

yang sudah ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan yang tercantum dalam 

pasal 47 ayat 2 UUP. Kemudian dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan 

ditekankan kembali bahwa “importir dilarang mengimpor barang yang 

ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor”, dalam hal ini salah 

satunya adalah pakaian bekas. 
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Permendag No. 54/M-Dag/Per/10/2009 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan 

bahwa “ Barang yang impor harus dalam keadaan baru”, dan ayat 2 yang 

berbunyi “ dalam hal tertentu, menteri dapat menetapkan barang yang diimpor 

dalam keadaan bukan baru berdasarkan: peraturan perundang-undangan; 

kewenangan menteri dan/atau usulan atas pertimbangan teknis dari instansi 

pemerintah lainnya”. Dan di dalam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan “ pengaturan 

impor atas barang tertentu  ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan dalam 

rangka: perlindungan keamanan; perlindungan keselamatan konsumen; 

perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan 

dan tumbuhan; perlindungan lingkungan hidup; perlindungan hak atas 

kekayaan intelektual; perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat;  

Perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk 

upaya peningkatan taraf hidup petaniprodusen, penciptaan kondisi 

perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang 

kondusif; dan/atau pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada 

pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 mengatur tentang larangan dan pembatasan 

impor/ekspor. Ayat 1 yang berbunyi “ untuk kepentingan pengawasan 

terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan oembatasan, instansi teknis yang 

menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor 

wajib memberitahukan kepada Menteri”. Dan ayat 2 yang berbunyi “ 

ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau 

pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
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atau berdasarkan peraturan menteri. Sehubungan dengan itu telah diatur di 

Permendag No. 51/M-Dag/Per/7/2015 pasal 2 yang menyebutkan bahwa 

“Pakaian bekas dilarang untuk import ke dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. Dalam Peraturan Menteri tersebut sudah jelas ada 

larangan tentang baju bekas import. 

Dalam hal ini Bea Cukai atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

mempunyai peran yang sangat  penting  dalam  menggerakkan  roda  

perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk 

pengumpulan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, 

pemberian fasilitas perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan 

perdagangan internasional, pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri, serta melindungi 

masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi keamanan dan 

mengganggu kesehatan  masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga 

mempunyai tugas yaitu menyelanggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan dibidang pengawasan, penegakkan hukum, pelayanan dan 

optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan 

ketentuan perundang – undangan. Maka Bea dan Cukai harus teliti dalam 

memeriksa barang impor yang masuk ke dalam negeri salah satunya yaitu 

barang impor pakaian bekas yang dalam permen No. 51/M-Dag/Per/7/2015 

telah dilarang impor.
6
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 Admin, tugas pokok dan fungsi bea cukai, http://beacukai.go.id/, diakses pada tanggal 10 january 
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Dari latar belakang inilah penulis ingin memaparkan bagaimana peran bea 

cukai dalam pelaksanaan Peraturan Menteri No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang 

Larangan Pakaian Bekas Impor dan bagaiman penyelesaiannya . Karena ada 

kesenjangan antara das sein dan das solen, pada pelaksanaan kebijakan 

tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana peran bea 

cukai dalam pelaksanaan Peraturan Menteri No. 51/M-Dag/Per/7/2015 dan 

bagaimana cara penyelesaikan banyaknya pakaian bekas impor yang ada 

dimasyarakat di wilayah Kota Malang. Dan penulis telah mengangkat judul 

dari rumusan masalah tersebut yaitu PELAKSANAAN PENGAWASAN 

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS OLEH DIREKTORAT 

JENDERl BEA CUKAI  DI TINJAU DARI PERMENDAG NO. 51/M-

Dag/Per/7/2015 DAN UU KEPABEANAN. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan tentang larangan impor pakaian 

bekas ditinjau dari Permendag No. 51/M-Dag/Per/7/2015 dan UU 

Kepabeanan di wilayah hukum Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai 

Jatim II Malang? 

2. Bagaimana tindakan terhadap importir ilegal ini dengan adanya 

larangan impor pakaian bekas sesuai dengan pelaksanaan peran Bea 

dan Cukai ? 

3. Faktor – faktor apa yang menjadi pendukung atau penghambat Bea 

Cukai dalam melakukan pengawasan dan tindakan terhadap larangan 

impor pakaian bekas ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah diatas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan tentang 

larangan impor pakaian bekas dalam Permendag No. 51/M-

Dag/Per/7/2015 sesuai dengan peran Bea Cukai di wilayah hukum 

Kanwil DJ Bea Cukai Jatim II Malang. 

2. Untuk mengetahui tindakan terhadap importir ilegal ini dengan adanya 

larangan impor pakaian bekas sesuai dengan pelaksanaan peran Bea 

dan Cukai. 

3. Untuk mengetahui Faktor – faktor apa yang menjadi pendukung atau 

penghambat Bea Cukai dalam melakukan pengawasan dan tindakan 

terhadap larangan impor pakaian bekas. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hukum memberikan kontribusi terhadap hasil – hasil penelitian ini 

untuk menambahkan pemikiran, perkembangan ilmu hukum di 

Indonesia khususnya dalam ranah Hukum Perdata Bisnis. 

b. Dan memberikan kontribusi untuk pembaca mengenai Peran Bea 

Cukai dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No. 
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51/M-Dag/Per/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di 

wilayah hukum Kanwil DJ Bea Cukai Jatim II di Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi tugas dan syarat kelulusan untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Sastra 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum. 

b. Bagi pihak Bea dan Cukai 

Untuk segera memberantas para pelaku bisnis impor pakaian bekas 

yang berada di Kota Malang, serta memberikan sumbangan 

pemikiran kepada yang berkaitan dengan perkembangan usaha ini , 

bahwa usaha ini sudah dilarang dan diatur didalam Peraturan 

Menteri. 

c. Bagi masyarakat  

Untuk memberikan implikasi dan masukan terhadap masyarakat 

bahwa pakaian bekas impor terkandung banyak bakteri dan tidak 

layak untuk di impor. Dan untuk mengingatkan bahwa kesehatan 

masyarakat sangatlah penting dalam hal berpakaian juga 

berpengaruh, maka dari itu setidaknya tidak memakai pakaian 

bekas impor dan tidak mengimpor pakaian bekas. 

E. Metode Penelitian 

Di dalam melakukan penulisan skripsi, untuk memberikan kebeneran 

dalam penulisan skripsi serta mencari data – data yang akan diteliti maka 

tidak lepas dari metode penulisan ini. Jenis penulisan ini adalah penulisan 
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hukum yang bertitik tolak dari data primer yang akan didapat langsung 

dari studi di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Malang dengan melalui 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode penulisan yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian 

masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai 

tujuan penulisan atau penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan secara yuridis sosiologis, yakni melihat hukum yang 

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dengan dikaitkan pada teori hukum dan dengan melihat 

kenyataan yang ada dalam masyarakat.
7
 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan ini, penulis memilih Kanwil Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai Kota Jatim II. Alasan penulis memilih Kanwil Bea dan 

Cukai tersebut adalah karena Kantor ini merupakan lokasi yang 

terdapat data – data maupun permasalahan yang sedang dikaji atau 

akan diteliti yang memberikan kontribusi yang banyak bagi penulis.  

3. Jenis Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 
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 Fakultas Hukum UMM. 2016. Pedoman Penulisan Hukum Socio Legal Research. Malang. 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Malang. Hal 16. 
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1. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden 

terkait permasalahan dalam penelitian ini. 

2. Dokumen yang diperoleh dari responden selama melakukan 

penelitian 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen 

tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan berbagai macam 

bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan 

perundang-undngan yang berlaku maupun sumer lainnya yang 

berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
8
 Sumber data 

sekunder dari peraturan perundang-undangan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 

2. Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 

3. Undang – Undang N0. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

4. Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 

5. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 54/M-Dag/Per/10/2009 

tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. 

6. Peraturan Menteri Perdagangan RI No.51/M-Dag/Per/7/2015 

tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. 

4. Teknik Pengumpulan Data 
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 Ibid.  
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Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakn dalam 

penulisan/penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara  

1. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah suatu cara 

untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui 

wawancara dengan responden yang banyak mengetahui 

mengenai permasalahan dalam penulisan/penelitian ini yaitu 

pihak yang bersangkutan di Kanwil DJ Bea dan Cukai Jatim II. 

2. Untuk responden kedua diperoleh dari wawancara kepada 

pelaku bisnis terbesar yang berada di Kota Malang. 

b. Dokumentasi  

Dokumen yang diperoleh dari pihak Bea Cukai yang diberi 

wewenang untuk populasi sekaligus sampel yang dipilih dengan 

metode Purposive Sampling. 

c. Studi Pustaka 

Yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur yang 

berhubungan dengan penulisan ini dan melakukan pencarian atau 

penelusuran bahan-bahan kepustakaan berbagai literature seperti 

buku-buku maupun jurnal dan media internet, hal tersebut menjadi 

landasan teoritis. 

5. Teknik Analisa Data 

Penulis menggunakan teknik analisis data sistematis deskriptif 

kualitatif yaitu mengolah dan menganalisa data- data yang terkumpul 



14 

 

menjadi data yang sistematik, teratur serta menjelaskan, 

mengguraikan, dan mengambarkan.
9
 Deskriptif kualiitatif yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah penulis menganalisis secara 

kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Dan hasil 

yang didapat berupa penjelasan, catatan observasi, dikumen, dan juga 

wawancara yang bertujuan mendapatkan data yang valid untuk 

melakukan pengkajian secara langsung. Dengan data yang valid dan 

pasti, maka bisa dihasilkan sebuah penelitian yang baik dan juga bisa 

dipertanggungjawabkan. Sehingga kedepannya dapat diaplikasikan 

kepada instansi terkait dalam penanganan impor pakaian bekas dan 

pelaku usaha impor pakaian bekas. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan hukum ini dibagi dalam empat bab. Adapun sistematika 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, 

rumusan permasalahan yang diturunkan dari latar belakang masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penelitian. Sub-bab metode penelitian diuraikan 

lebih lanjut mengenai metode pendekatan, jenis badan hukum, teknik 

pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk membantu 

penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

BAB III PEMBAHASAN 

Pada bab III ini berisikan uraian – uraian atau pembahasan dari pokok 

permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu tentang Pelaksaan 

Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang 

Larangan Impor Pakaian Bekas. 

BAB IV PENUTUP 

Bab IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari 

penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. 


