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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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). 

Menjadikan manajemen risiko sebagai pondasi untuk Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang lebih baik. Dasar Hukum penerapan 

Manajemen Risiko (MR) adalah peraturan menteri keuangan nomor 

191/PMK.09/2008 tanggal 24 November 2008 tentang penerapan 

manajemen risiko di lingkungan dapartemen keuangan. DJBC 

mengimplementasikan manajemen risiko untuk melakukan pengawasan 

dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai mulai tahun 2011 melalui 

instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-6/BC/2011 tentang 

profil pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau. 

Bea dan Cukai adalah satu-satunya institusi yang bertanggung 

jawab terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik 
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yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 23 Tahun 2004 dan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Keuangan sebagaimana telah ditetapkan terakhir dengan 

Keputusan Nomor 302/PMK.01/2004, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

mempunyai tugas: 

1. Pengawasan dan Pelayanan atas lalu lintas barang yang masuk dan 

keluar wilayah Republik Indonesia 

2. Pemungutan penerimaan Negara berupa bea masuk dan cukai serta 

pungutan Negara lainnya. 

Selain tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga 

mempunyai fungsi dan peran, yaitu: 

1. Trade Facililator, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai 

pemberi fasilitas dalam perdagangan terutama dalam hal perdagangan 

internasional 

2. Revenue Collector, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai 

aparat pemerintah yang bertugas memungut penerimaan Negara 

berupa  bea masuk, pajak dalam rangka impor, pungutan ekspor dan 

cukai. 

3. Industrial Assistance, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

merupakan asisten atau pemberi pelayanan terhadap pengusaha atau 

impor 
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4. Community Protector, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai 

pelindung Kepabeanan Republik Indonesia. 

Obyek penelitian yang diambil adalah Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai, 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan peneliti tertarik untuk menulis 

judul “Evaluasi Manajemen Risiko atas Penerimaan Kepabeanan dan 

Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa 

Timur II”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penelitian 

permasalahan dapat diambil sebagai berikut :  

1. Bagaimana Penerapan Evaluasi Manajemen Risiko pada Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ? 

2. Bagaimana strategi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Jawa Timur II untuk mencapai target penerimaan kepabeanan dan 

cukai tahun 2018 melalui kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, 

maka tujuan yang telah ditetapkan untuk penulisan ini adalah : 
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a. Untuk mendeskripsikan Penerapan dan Evaluasi Manajemen 

Risiko pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

b. Untuk mendeskripsikan Strategi Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II dalam mencapai target 

penerimaan kepabeanan dan cukai tahunan (2018). 

2. Manfaat  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi para pembaca serta wawasan yang lebih luas 

a. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa 

Timur II yaitu lebih aktif lagi dalam melakukan pemantauan 

penerimaan kepabeanan dan cukai  

b. Bagi penulis atau peneliti Sebagai media untuk menguji 

mahasiswa dalam membahas dan menganalisis berkaitan 

dengan Evaluasi Manajemen Risiko atas Penerimaan 

Kepabeanan dan Cukai 

D. Batasan Masalah 

Pembahasan masalah hanya menyangkut evaluasi risiko pada 

tahapan perencanaan penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II tahun 2018 dan 

pencapaian target dari kantor wilayah ke kantor pengawasan pelayanan 

bea dan cukai (KPPBC). 

 

 


