
 
 

ABSTRAK 

 

 Lika- liku perjalanan sandang bekas, meskipun dipandang sebagai 

praktek ilegal, ternyata tidaklah serumit yang banyak dibayangkan orang. Selama 

ini inportir tidak perlu sembunyi- sembunyi untuk mendatangkan produk sandang 

bekas ke tanah air. Importtir memanfaatkan kerjasama dengan oknum- oknum 

petugas bea cukai yang tidak melaksanakan atau bahkan melanggar ketentuan 

peraturan perundang- undangan yang sudah sangat jelas dan terperinci. Sehingga 

peti kemas- peti kemas yang di dalamnya terdapat barang sandang bekas bisa 

leluasa masuk tanpa melalui pemeriksaan fisik. 

     Padahal efek yang ditimbulkan bisa sampai berpengaruh secara 

nasional. Import bekas akan menimbulkan kekacauan pada distribusi dan produksi 

tekstil dan Produk Tekstil. Dan ini artinya produksi industri tekstil dan produk 

tekstil nasional akan menurunkan, secara otomotis dan berkala akan juga di ikuti 

penurunan pula pada kuantitas produksi dan distribusinya. Hal ini juga akan 

menimbulkan dampak negatif dalam berbagai bidang, antara lain, di bidang sosial 

yaitu pengurangan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Di bidang ekonomi, 

selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor juga mempengaruhi 

penerimaan dari sektor pajak dan retribusi, dan pastinya mempengaruhi 

penerimaan pada penjualan atau pendapatan pemilik industri tersebut. Namun 

disisi lain, konsumen golongan ekonomi lemah atau masyarakat yang 

berpenghasilan rendah memperoleh manfaat, yaitu banyak pilihan barang sandang 

dengan kualitas bagus dan berharga murah.   
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Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan tentang 

pakaian bekas termasuk objek pajak atau tidak berdasarkan Undang- Undang No. 

42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang. Selain itu juga untuk mendeskripsikan prosedur- prosedur 

pengenaan pajak pakaian bekas berdasarkan Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang mewah. 
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