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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar0Belakang 

Kementerian Keuangan yang didalamnya terdapat Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu pelaksana tugas pokok dan fungsi 

Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Sesuai dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 Visi 

DJBC adalah: 

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri (Trade Facilitator), 

2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari 

penyelundupan dan perdagangan ilegal (Community Protector), 

3. Mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan Cukai 

(Revenue Collector). 

Dari sekian visi di atas, terdapat tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan unit Eselon I 

dibawah Kementerian Keuangan, memiliki peranan penting dan fungsi pokok 

yaitu sebagai trade fasilitator, community protector, dan revenue collector. 

Sebagai community protector, DJBC mempunyai fungsi sebagai 

pelindung masyarakat dari barang-barang yang mempunyai dampak negatif dan 

berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Sebagai wujud dari pelaksanaan 

perlindungan masyarakat tersebut adalah dengan pengenaan pungutan negara 

berupa cukai.
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Cukai adalah pungutan negara yang dikenaan terhadap barang-barang 

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang 

Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 

11 Tahun 1995 tentang cukai. Karakteristik dasar pungutan cukai tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Konsumsinya perlu dikendalikan; 

2. Peredarannya perlu diawasi;  

3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat 

atau lingkungan hidup; 

4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan. 

Seiring dengan perkembangan situasi dan di Indonesia, masyarakat 

menuntut agar pemerintah khususnya DJBC sebagai institusi yang berkaitan 

dengan dunia usaha dan sebagai pelindung masyarakat mampu menyediakan 

suatu peraturan dibidang cukai yang dapat memberikan: 

1. Kepastian hukum dan menjunjung tinggi azas keadilan. 

2. Memberi kemudahan dan bantuan bagi pelaku usaha dalam mengikuti 

perkembangan globalisasi di bidang ekonomi, perdagangan dan industri. 

3. Kemudahan dengan adanya perkembangan teknologi informasi pada zaman 

modern seperti saat ini.
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Sesuai berita di portal bea cukai pada tahun 2018 kebijakan cukai hasil 

tembakau diprioritaskan pada pengendalian atas konsumsi hasil tembakau 

dengan tetap diperhatikannya aspek lainnya seperti kondisi industri dan tenaga 

kerja optimalisasi penerimaan perpajakan dari sector cukai, dan peredaran 

rokok ilegal. 

Tahun 2018 kenaikan tarif cukai berlaku mulai pada tanggal 01 Januari 

2018. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK-

146/PMK.010/2017ntentang Tarif CukainHasilnTembakau, di mana persentase 

kenaikan tertimbang tarif cukai di tahun 2018 untuk jenis Sigaret Kretek Mesin 

(SKM) sebesar 10,9%,ndan Sigaret Putih Mesin (SPM) sebesar 13,5% 

karenanpabrikan besar dan industri padat modal. Berbeda dengan 

kenaikanntarif untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) merupakan industri padat 

karya ditetapkan hanya sebesar 7,3%, bahkan untuk SKT golongan III A tidak 

ada kenaikan tarif. 

Kenaikan tarif cukai setiap tahunnya adalah upaya nyata dari pemerintah 

dalam rangka pengendalian konsumsi yang bertujuan pada kesehatan 

masyarakat. Di samping dari aspek kebijakan, untuk mencegah peredaran rokok 

ilegal juga dilakukan melalui aspek pengawasan dannpenindakan. Didasarkan 

oleh penelitian yang dilakukan Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik 

Universitas Gadjah Mada, untuk peningkatan intensitas penindakan berkorelasi 

positif terhadap peningkatan pemesanan pita cukai senilai 5,3% dan 

peningkatan penerimaan negara senilai 0,3%. Ketentuan untuk penggabungan 

produksi ini akan mulai 
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berlaku tanggal 1 Januari 2019 dan merupakan tahapan proses simplifikasi pada 

tahun 2020 dimana untuk jenis SKM dan SPM kemudian akan disamakan 

tarifnya.  

Sejalan dengan keluarnya kebijakan cukai hasil tembakau ini dan untuk 

memastikan efektivitas implementasi kebijakan yang ada di lapangan, 

Pemerintah tetap dan terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan 

penindakanndi bidang cukai dengan meningkatkan 

kuantitasnsertankualitasnya.nDalamnkurunnwaktun4ntahun,njumlahnpeninda

kan di bidangncukai khususnya penindakan terhadap rokok ilegal terus 

menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 Beandan0Cukai berhasil 

melakukan 901 kali penindakan, dintahun 2015 sebanyak 1.232 kali 

penindakan, kemudianndi tahunn2016 sebanyak 2.374 penindakan, dan hingga 

pada tanggal 29 September 2017 sebanyak 2.843 penindakan. Diharapkan 

penindakan insentif ini semakin mampu menekan jumlah peredaran rokok ilegal 

yang berada di masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada kepastian 

berusaha terhindarnya masyarakat dari yang mengkonsumsi barang kena cukai 

ilegal.  

Hingga 31 Desember 2017, DJBC berhasil menyumbang penerimaan 

negara sebesar Rp. 192,2 Triliun atau sebesar 101,6% dari target APBNP (Rp. 

189,1 Triliun). Disamping penerimaan dari bea masuk, bea keluar dan cukai, 

DJBC juga melakukan pungutan negara atas Pajak Dalam Rangka Impor 

(PDRI) sebesar Rp. 195,90 Triliun. Capaian 2017 sebesar 101,6 % apabila 

dibandingkan dengan capaian 2016 sebesar 97,3% 
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maka penerimaan tumbuh sebesar 7,36% secara year of year (y.o.y). 

Tabel 1.1. 

Persentase Realisasi Penerimaan Bea Dan Cukai di Indonesia 

 

 

Sumber: beacukai.go.id/statistik 

Berkaitan dengan hal tersebut, DJBC terus bertransformasi dan 

membentuk suatu sistem yang mampu mengakomodir tercapainya misi yang 

diharapkan tersebut, maka DJBC diamanatkan untuk memberikan  

No 

Jenis  

Penerimaan 

Target 

 APBN-P 

Realisasi Tahun 

2017 

% 

Pencapaian 

 Target 

Realisasi  

Tahun 

2016 

Pertumbuhan % 

1 Bea Masuk 33.279,00 34.737,22 104,38% 32.472,08 2.265,14 6,98% 

2 Cukai 153.165.00 153.287,38 100,08% 143.525,04 9.762,35 6,80% 

 Hasil Tembakau 147.487,22 147.719,22 100,16% 137.968,36 9750,86 7,07% 

 Ethil Alkohol 147,99 147,12 99,41% 171,14 (24,02) (14,04%) 

 MMEA 5,529,78 5.567,54 100,68% 5.307,66 259,88 4,90% 

 

 

Pendapatan  

Cukai Lainnya 

 (146,50)  77,88 (224,38) (288,12%) 

3 Bea Keluar 2.700,00 4.147,50 153,61% 2.998,58 1.148,92 38,32% 

 Total 189.144,00 192.172,11 101,60% 178.995,70 13.176,41 7,36% 

 PPN Impor  148.975,15  122.774,75 26.200,40 21,34% 

 PPNnBM Impor  3.796,41  4.295,38 (498,97) (11,62%) 

 

PPh Pasal 22  

Impor 

 43.132,53  37.977,71 5.154,83 13,57% 

 Total PDRI  195.904,10  165.047,84 30.856,26 18,70% 

 

Total Pajak  

Impor 

 230.641,32  197.519,91 33.121,40 16,77% 

 Total DJBC + Perpakajan 388.076,20  344.043,53 44.032,67 12,80% 

http://www.beacukai.go.id/statistik
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beberapa pelayanan kepada pengusaha kepada pengusaha atau importir 

dibidang cukai antara lain pembebasan, penundaan, pengembalian dan 

pengolahannkembalinataunpemusnahannBarangnKenanCukainPengembalian 

merupakan salah satu dari bentuk pelayanan cukai yang memenuhi aspek 

keadilan yang diberikan pada pengusaha atau importir Barang Kena Cukai 

(BKC). 

Adapun alasan-alasan untuk mendapatkan pengembalian antara lain 

adalah kelebihan bayar karena kesalahan tata usaha, pengeolahan kembali atau 

pemusnahan BKC, pita cukai tidak dilekatkan ke BKC, putusan pengadilan 

pajak dan lain-lain. Salah satu alasan kegiatan pengembalian cukai adalah 

karena pengolahan kembali yang dilakukan oleh pengguna jasa. 

Dilaksanakannyanpemusnahan barang kena cukai secara membakar 

habisnbarangnkenancukai tersebut, dihancurkannbarang kena cukai atau 

dimasukkan0barang kena cukai kendalam lubang galian yang sudah 

diberikannairnkemudiannditimbun menggunakanntanah. Dan selanjutnya 

pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan atas barang kena 

cukaindilakukan sesuai dengan ketentuanmpita cukai yang bersangkutan 

harusndirusak sehingga tidak dapat pergunakan kembagi. Kegiatan pengolahan 

kembali dipabrik atau pemusnahan barang kena cukai segera 

dilakukannsejakmmendapatkannpersetujuan. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menulis Tugas 

Akhir dengan judul “Mekanisme Pengawasan Pengolahan Kembali Barang 

Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Wilayah Direktorat Bea dan 

Cukai Jawa Timur II”. 

B. Perumusan0Masalah 

1. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Pengolahan Kembali Barang Kena 

Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai 

Jawa Timur II? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea 

dannCukainJawanTimurnII dalam proses pengawasan pengolahan kembali 

barang kena cukai hasil tembakau? 

3. Bagaimana upaya Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II 

untuk mengatasi kedala dalam proses pengawasan pengolahan kembali 

barang kena cukai hasil tembakau? 

C. Batasan0Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, agar penulis tidak membahas terlalu melebar 

dari topik pembahasan, maka penulis perlu membatasi masalah yaitu: 

1. Mekanisme Pengawasan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai Hasil 

Tembakau pada Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Jawa Timur II. 
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2. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses pengawasan 

pengolahan kembali barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II.n 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pengawasan 

pengolahan kembali barang kena cukai hasil tembakau pada Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II.  

D. Tujuan0Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan yang telah ditetapkan untuk penulisan ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan Mekanisme Pengawasan Pengolahan Kembali 

Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Wilayah Direktorat Bea 

dan Cukai Jawa Timur II. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II dalam proses pengawasan 

pengolahan kembali barang kena cukai hasil tembakau. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II untuk mengatasi kendala dalam 

pengawasan pengolahan kembali barang kena cukai hasil tembakau.   
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E. Manfaat0Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: n 

1. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Jawa Timur II  

Yaitu lebih meningkatkan pelayanan terbaik dalam melakukan 

pengawasan pengolahan kembali barang kena cukai hasil tembakau dalam 

rangka pengembalian cukai. 

2. Bagi penulis atau peneliti 

a. Sebagai media untuk menguji mahasiswa dalam membahas dan 

menganalisis berkaitan dengan Mekanisme Pengawasan Pengolahan 

Kembali Barang Kena Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Wilayah 

Direktorat Bea dan Cukai Jawa Timur II. 

b. Dapat membandingkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dengan fakta yang terjadi dilapangan pada Kantor Wilayah 

Direktorat Bea dan Cukai Jawa Timur II. 


