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BAB 3 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

 Sesuai pembahasan pada bab sebelumnya (bab 1 dan bab 2), maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. PT X dapat mengajukan permohonan fasilitas pelayanan segera (Rush 

Handling) jika PT X mengajukan permohonan secara tertulis sesuai pada 

PMK Nomor 148/PMK.04/2007 

2. Secara umum impor barang untuk dipakai di Indonesia berdasarkan PMK 

Nomor 288/PMK.04//2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk 

Dipakai menyempurnakan mengenai pengeluaran barang impor untuk 

dipakai yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

144/PMK.04/2007 dan menyempurnakan sistem pembayaran bea masuk, 

cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor barang, dan untuk memberikan 

kepastian hukum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai 

pengeluaran barang impor untuk dipakai. 

3. PT X telah melakukan proses pelunasan Pajak Dalam Rangka Impor 

setelah SPPB sesuai pada PMK Nomor 148/PMK.04/2007 dalam waktu 3 

hari setelah barang impor keluar dari kawasan pabean. 

4. Jika terjadi keterlambatan kewajiban kepabeanan seperti CV Burung maka 

akan dikenakan sanksi sebesar 10% sesuai pada PMK Nomor 

148/PMK.04/2007. 

5. Jika sanksi tidak dilunasi sampai tanggal jatuh tempo maka akan 

dikenakan sanksi bunga 2% dari kurang bayar sesuai pada Pasal 41 ayat 

(1) PMK Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea 

Masuk dan/atau Cukai. 

3.2 Saran 

 Saran untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean Juanda adalah : 
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1. Seluruh proses pelunasan dalam rangka Pajak Dalam Rangka Impor di 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 

Juanda untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dilakukan 

penelitian dan pengawasan dalam jangka waktu 3 hari sesuai aturan dan 

bila mana melewati jangka waktu yang diberikan maka petugas Bea dan 

Cukai Juanda berhak memblokir fasilitas kepada importir dan memberikan 

sanksi 10% dari Bea Masuk yang wajib dilunasi dan uang jaminan yang 

dijaminkan oleh importor tidak dapat dilakukan penarikan. 

2. Petugas Bea dan Cukai tetap mempertahankan keputusannya saat proses 

pengawasan pengeluaran barang yang masuk daerah/kawasan pabean 

sesuai peraturan yang berlaku. 
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