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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu 

unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang 

Kepabeanan dan cukai. DJBC sendiri berperan dalam pengelolaan 

keuangan Negara khususnya dibidang Kepabeanan dan Cukai. Sebagai 

institusi kepabeanan, DJBC memiliki fungsi community protector 

tercermin dari tugas DJBC antara lain mengawasi kegiatan ekspor dan 

impor, peredaran minuman mengandung etil alkohol dan etil alkohol, serta 

peredaran rokok atau barang hasil pengolahan hasil tembakau (Undang-

Undang Cukai, 2007). 

 Tugas dan fungsi DJBC berkaitan erat dengan pengelolaan 

keuangan Negara, antara lain Cukai. Cukai ialah pungutan Negara yang 

dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 

karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pada pasal 2 

(Undang-Undang Cukai) disebutkan bahwa karakteristik tersebut meliputi 

konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, 

pemakaianya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup, dan pemakaianya perlu pembebanan pungutan Negara 

demi keadilan dan keseimbangan (Undang-Undang Cukai,2007).  

Objek cukai pada saat ini yaitu cukai hasil tembakau (HT), etil 

alkohol (EA), dan (MMEA) minuman mengandung etil alkohol. Dalam 

hal
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pungutan cukai, DJBC menyediakan fasilitas penundaan pembayaran oleh 

penanggung cukai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, agar dapat  

melunasi utang cukai tersebut bagi pengguna jasa yang menggunakan 

fasilitas penundaan pembayaran cukai. Hal ini tentu saja mempengaruhi 

pendapatan Negara pada tahun anggaran berjalan, apabila cukai sebagai 

salah satu pemasukan penting bagi DJBC memiliki peran yang sangat 

besar bagi Negara, khusunya dalam hal pendapatan Negara tidak tertagih. 

(Undang-Undang Cukai,2007) 

Berdasarkan data perkembangan realisasi pencapaian target 

penerimaan KPPBC TMC Malang tahun 2015, 2016, dan 2017. 

  

Sumber :Pencapaian Target Penerimaan KPPBC TMC Malang(2018) 
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Gambar 1.1. Realisasi Pencapaian Target Penerimaan KPPBC TMC 

Malang. 

 

Berdasarkan data penerimaan cukai diatas dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 penerimaan cukai HT dan MMEA 

mengalami kenaikan sedangkan cukai EA mengalami penurunan. Salah 

satau penyebab penurunan cukai EA ialah utang cukai yang tidak dapat 

ditagihkan.  

Utang cukai merupakan pajak berupa cukai dan masih harus 

dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga 

berdasarkan undang-undang cukai. Utang cukai sendiri timbul akibat dua 

hal, yang pertama timbul akibat cukai yang pembayaranya secara berkala, 

tidak dibayar sampai dengan jangka waktu pembayaran berakhir, dan 

utang cukai yang timbul akibat cukai yang pembayarannya mendapat 

penundaan, tidak dibayar sampai dengan jatuh tempo penundaan berakhir 

(Peraturan Menteri Keuangan.04, 2013). 

Dalam rangka pelaksanaan Penagihan Cukai dilakukan atas utang 

cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai dan/atau 

sanksi administrasi berupa denda. Penagihan utang cukai diawali dengan 

penerbitan surat teguran berupa STCK-1, apabila setelah ditebitkan dan 

diterima oleh penanggung cukai dan belum dilunasi maka akan diterbitkan 

STCK-2, STCK-3 dan Surat Paksa. (Peraturan Menteri Keuangan.04, 

2013). 
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Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Cukai dan 

biaya penagihan, surat paksa diterbitkan atas utang cukai dalam hal: tidak 

dilunasi oleh  penanggung cukai setelah lewat jangka waktu 21 hari 

terhitung sejak tanggal diterbitkan surat teguran dan/atau STCK-2, 

terhadap Penanggung Cukai telah dilaksanakan Penagihan Seketika 

Sekaligus, dan Penanggung Cukai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan 

pembayaran Utang Cukai (Undang-Undang No.19, 2000). 

Berdasarkan data penagihan aktif dengan jenis dokumen STCK-1 

sampai dengan November 2015, total nilai piutang dari cukai dan denda 

administratif cukai sebesar Rp 426.351.766. Apabila banyak penanggung 

cukai yang memiliki utang cukai namun utang tersebut tidak dapat 

ditagihkan maka akan menimbulkan piutang macet dan akan 

mempengaruhi penerimaan Negara. Hal ini tentunya akan mempengaruhi 

pembangunan nasional yang telah direncanakan dalam APBN apabila 

utang cukai tersebut tidak tertagih (KPPBC TMC Malang,2015). 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menulis 

Tugas Akhir dengan judul ”Mekanisme Penagihan Utang Cukai pada 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai 

Malang”. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana Mekanisme Penagihan Utang Cukai tidak dibayar pada 

waktunya pada KPPBC TMC Malang? 

2. Bagaimana Penagihan Utang Cukai menggunakan Surat Paksa 

terhadap Penanggung Cukai pada KPPBC TMC Malang? 

3. Bagaimana Solusi Penagihan Utang Cukai agar dapat ditagihkan pada 

KPPBC TMC Malang? 

C. Batasan Masalah 

         Berdasarkan uraian diatas, agar penulis tidak membahas terlalu 

melebar dari topik pembahasan, maka penulis perlu membatasi masalah 

yaitu Mekanisme Penagihan Utang Cukai pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pumusan masalah diatas, 

maka tujuan yang telah ditetapkan untuk penulisan ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan Mekanisme Penagihan Utang Cukai tidak 

dibayar pada waktunya pada KPPBC TMC Malang. 

b. Untuk mengetahui Penagihan Utang Cukai menggunakan Surat 

Paksa terhadap Penanggung Cukai pada KPPBC TMC Malang. 

c. Untuk mengetahui Solusi Penagihan Utang Cukai agar dapat 

ditagihkan pada KPPBC TMC Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Cukai Malang yaitu lebih aktif lagi dalam melakukan

penagihan utang cukai terhadap penanggung cukai.

b. Bagi penulis atau peneliti

1) Sebagai media untuk menguji mahasiswa dalam membahas

dan menganalisis berkaitan dengan Mekanisme Penagihan

Utang Cukai pada KPPBC TMC Malang.

2) Dapat membandingkan antara ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan fakta yang terjadi

dilapangan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea  dan

Cukai Tipe Madya Cukai Malang.



7 
 

 
 

 


