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Bab III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

(KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang 

  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe 

Madya Pabean Semarang merupakan institusi negara dibawah koordinasi 

Kementerian Keuangan yang melakukan tugas pokok di bidang Kepabeanan dan 

Cukai. Dengan berdasarkan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan Kementerian 

Keuangan, KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang bertugas untuk 

mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas keluar 

masuknya barang di Daerah Pabean, termasuk pemungutan Bea Masuk dan Cukai 

serta pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KPPBC Tipe Madya Pabean A juga menjadi fasilitator bagi Pengusaha di 

Kawasan Berikat, yaitu dengan kemudahan perijinan pengiriman/penerimaan 

barang (termasuk ekspor-impor), penangguhan Bea Masuk, pembebasan pajak 

PPN, PPnBM, PPh 22 impor jika memenuhi syarat dan ketentuan KPPBC yang 

berlaku. 

Lokasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe 

Madya Pabean A Semarang terletak di Jl. Arteri Yos Sudarso Semarang, Telp 

(024)-76631960,76430206, Kode Pos 50144 

3.2 Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

(KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang 

 

a. Visi 

Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bertaraf 

Internasional 
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b. Misi 

Memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan yang efektif, 

profesional dan berintegritas kepada masyarakat dan pengguna jasa 

3.3. Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang 

Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

(KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 yang menjelaskan tentang struktur organisasi 

dan tata kerja instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A 

Semarang dibantu oleh berbagai divisi : 

a. Subbagian Umum 

b. Divisi Penindakan dan Penyidikan 

c. Divisi Perbendaharaan 

d. Divisi Penyuluhan dan Layanan Informasi 

e. Divisi Kepatuhan Internal 

f. Divisi PDAD 

g. Divisi PKC 

 

3.4. Bagan Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

(KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.01/2016, 

telah diatur juga mengenai bagan organisasi Organisasi Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean 

A : 
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Sumber : KPPBC Semarang

KPPBC Tipe Madya Pabean A 
Semarang 
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Subdivisi 
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Baran Hasil 
Penindakan 
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Administrasi 

Penerimaan dan 
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Subdivisi 
Administrasi 

Penerimaan dan 
Jaminan II 

Subdivisi 
Penagihan dan 
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Divisi PKC III 

Subdivisi (Kepala 
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Divisi PKC IV 

Subdivisi (Kepala 
Hanggar) Timur II 

Divisi PKC V 

Subdivisi (Kepala 
Hanggar) Barat I 

Divisi PKC VI 

Subseksi (Kepala 
Hanggar) Selatan 

II 

Divisi PKC 
VII 

Divisi PKC 
VIII 

Subbagian 
Umum 

Subbagian 
Kepegawaian 

Subbagian Tata 
Usaha dan 
Keuangan Subbagian Rumah Tangga 

Gambar 3.1 
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A. Subbagian Umum 

Perincian Tugas : 

Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan 

pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan 

pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa 

Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai 

dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang 

bersangkutan, dan melaksanakan urusan keuangan, 

ketatausahaan dan rumah tangga, serta melaksanakan 

pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan 

data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan 

cukai. 

 

Dalam tugas yang dimaksudkan diatas, Subbagian Umum 

melakukan fungsi : 

a. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan 

pengembangan kepegawaian; 

b. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan administratif bagi 

Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan 

fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas 

jabatan fungsional yang bersangkutan; 

c. Pelaksanaan urusan keuangan; 
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d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan 

perlengkapan 

e. Pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya; dan 

f. Pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan 

kepabeanan dan cukai 

 

 

B. Subbagian Kepegawaian 

Perincian Tugas : 

Melakukan urusan administrasi kepegawaian dan 

pengembangan pegawai, serta memfasilitasi dan 

melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan 

Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan 

fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup 

tugas jabatan fungsional yang bersangkutan. 

 

 

C. Subbagian Rumah Tangga 

Perincian Tugas : 

Melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, 

dan kesejahteraan pegawai. 
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D. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan 

Perincian Tugas : 

Melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, 

keuangan, dan anggaran  

E. Divisi Penindakan dan Penyidikan 

Perincian Tugas : 

Melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi 

pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, 

melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang 

kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan 

pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senj 

ata api . 

Dalam tugas yang dimaksudkan diatas, Divisi Penindakan dan 

Penyidikan melakukan fungsi : 

a. Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian 

informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanan 

dan cukai; 

b. Pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan 

dan cukai; 

c. Pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan 

pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang 

kepabeanan dan cukai; 
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d. Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai; 

e. Penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, 

dan denda administrasi terhadap kekurangan / kelebihan 

bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya; 

f. Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan 

tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai; 

g. Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan 

barang bukti; 

h. Pengumpulan data pelanggaran peraturan 

perundangundangan kepabeanan dan cukai; dan 

i. Pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana 

komunikasi, dan senjata api Kantor Pelayanan Utama 

 

F. Divisi Perbendaharaan 

Perincian Tugas : 

Melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian 

bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lain 

yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

 

Dalam tugas yang dimaksudkan diatas, Divisi Perbendaharaan 

melakukan fungsi : 

a. Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, 

cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan 
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pabean, dan pungutan negara yang dipungut oleh Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai ; 

b. Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan, penyelesaian 

jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha 

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka 

keberatan dan banding, serta jaminan lain sesuai peraturan 

perundangundangan; 

c. Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, permintaan, dan 

pengembalian pita cukai; 

d. Penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar,cukai, 

denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, 

pungutan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi; 

e. Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran 

ataskekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, 

denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, 

dan pungutan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai yang telah jatuh tempo; 

f. Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan 

penyitaan, serta administrasi pelelangan; 

g. Pengadministrasian dan penyelesaian keterangan impor 

kendaraan bermotor; dan 
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h. Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea 

keluar, cukai, dan pungutan negara yang dipungut oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

 

G. Divisi Penyuluhan dan Layanan Informasi 

Perincian Tugas : 

Melaksanakan pemberian bimbingan kepatuhan, 

konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan 

cukai. 

 

Dalam tugas yang dimaksudkan diatas, Divisi Penyuluhan dan 

Layanan Informasi melakukan fungsi : 

a. Pemberian bimbingan untuk meningkatkan kepatuhan 

pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; 

b. Pemberian konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai; 

c. Pemberian layanan informasi di bidang kepabeanan dan 

cukai; dan 

d. Pemberian penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-

undangan di bidang kepabeanan dan cukai 

H. Divisi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (PKC) 

Perincian Tugas : 

Melaksanakan pelayanan teknis di bidang 

kepabeanan dan cukai, penerimaan, penyimpanan, 
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pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan 

dan cukai. 

 

Dalam tugas yang dimaksudkan diatas, Divisi Pelayanan 

Kepabeanan dan Cukai (PKC) melakukan fungsi : 

a. Pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan 

pemberitahuan pengangkutan barang; 

b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai, 

dan Pengusaha Barang Kena Cukai; 

c. Pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi; 

d. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, 

tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor; 

e. Penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, 

cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara 

lainnya; 

f. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea 

keluar dan nilai pabean; 

g. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea 

keluar dan nilai pabean; 

h. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan 

pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut; 

i. Pelayanan perijinan dan pengadministrasian Tempat 

Penimbunan Sementara; 
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j. Pelayanan pengadministrasian dan pengelolaanTempat 

Penimbunan Pabean; 

k. Pengadministrasian penimbunan, pemeriksaan dokumen, 

pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan 

pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan 

pabean dan tempat penimbunan berikat; 

l. Pelaksanaan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan 

penukaran pita cukai; 

m. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, 

dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai; 

n. Pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar 

barang kena cukai; 

o. Pelaksanaan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak 

dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang 

menjadi milik negara; 

p. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak 

dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang 

menjadi milik negara 

q. Pelaksanaan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak 

dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang 

menj adi milik negara dan / atau busuk; 

r. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan 

pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan 
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s. Pelaksanaan penelitian ulang atas penetapan di bidang 

kepabeanan 

I. Divisi Kepatuhan Internal 

Perincian Tugas : 

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 

pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi 

internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut 

hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan 

laporanakuntabilitas, serta perumusan rekomendasi 

perbaikanproses bisnis di lingkungan Kantor Pelayanan 

Utama. 

Dalam tugas yang dimaksudkan diatas, Divisi Kepatuhan Internal 

melakukan fungsi : 

a. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan 

kepabeanan dan cukai; 

b. Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan 

penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; 

c. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit; 

d. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi; 

e. Pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, 

pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, 
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dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan 

Kantor Pelayanan Utama; 

f. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan 

rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor 

Pelayanan Utama; dan 

g. Penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di 

lingkungan Kantor Pelayanan Utama. 

 

3.5 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan oleh penulis di Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A 

Semarang 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada 16 Juli 2018 – 20 Agustus 2018, 

yaitu pada saat penulis melaksanakan PKL 

3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir 

ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.  

a. Data primer, didapatkan dari wawancara penulis kepada 

rekan kerja di Divisi PLI (Penyuluhan dan Layanan 

Informasi) KPPBC Semarang . Data Primer yang 
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didapatkan penulis adalah berbagai peraturan dasar 

mengenai Cukai terbaru, obyek cukai terkini, berbagai 

kajian mengenai obyek cukai baru potensial, serta 

sistematika kerja Bea Cukai di lapangan.  

b. Data Sekunder, terdiri dari berbagai kajian Obyek Cukai di 

Negara Lain, Sejarah Perkembangan Cukai di Indonesia,  

Kontribusi Cukai bagi pendapatan negara Indonesia, 

Dampak negatif Kantong Plastik bagi Lingkungan dan 

Manusia, serta faktor pendukung Ekstensifikasi Cukai 

lainnya.   

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis 

menggunakan beberapa metode : 

a. Metode Wawancara 

Penulis melakukan metode wawancara untuk 

memperoleh informasi lebih lanjut mengenai peraturan 

dasar mengenai Cukai terbaru yang dijadikan sebagai dasar 

kajian ekstensifikasi obyek cukai baru, obyek cukai terkini, 

serta sistematika kerja Bea Cukai di lapangan 

b. Metode Kepustakaan 

Metode ini penulis gunakan dengan membaca buku-

buku yang relevan dan sesuai dengan permasalahan obyek 
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Cukai yang penulis akan kaji. Penulis juga mengumpulkan 

informasi lainnya melalui buku, jurnal, serta internet. 

4. Teknis Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, 

dimana penulis menjabarkan faktor-faktor pendukung ekstensifikasi objek 

cukai yang bertujuan agar dapat memberikan kajian kepada pemerintah 

(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) mengenai produk yang berpotensi 

menjadi obyek cukai baru.  

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik analisis data deskriptif 

kuantitatif, yang ditunjukkan pada persentase penerimaan negara dari 

sektor Cukai. 

 

 

 

 

 

 

 

 


