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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda pada 

setiap negara, akibat terdapat perbedaan geografis, hasil alam dan juga 

kegiatan produksi pada setiap  negara. Namun untuk dapat melakukan 

kegiatan ekspor dan impor suatu barang atau hasil bumi baik yang masih 

mentah maupun sudah diolah tidaklah mudah. Banyak syarat dan aturan atau 

prosedur yang hatus dipenuhi oleh eksportir maupun importir untuk bisa 

mendapatkan izin menjalankan usaha ekspor maupun impor, hal ini dilakukan 

demi menjaga nama baik dan hubungan baik yang telah terjalin antar negara-

negara yang terkait dan juga menghindarkan usaha perdagangan internasional 

ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan 

tujuan yang tidak baik dan melanggar hukum serta merugikan dengan 

memakai kedok ekspor dan impor. 

Tata niaga impor1 juga memiliki tujuan yang lain, yaitu untuk 

membatasi konsumsi masyarakat Indonesia terhadap berbagai macam produk-

produk luar negeri agar tidak membuat produk dalam negeri yang sejenis 

menjadi kurang diminati hingga menyebabkan kerugian bagi para produsen 

produk-produk dalam negeri. Secara umum, untuk melakukan kegiatan impor 

barang ke wilayah pabean  Indonesia dapat dilakukan dari negara manapun di 

                                                           
1 Djauhari Ahsjar, Pedoman Transaksi Ekspor & Impor, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2007, hal 160. 
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dunia, namun terdapat ketentuan yang membatasi bahwa negara tersebut 

adalah negara yang memiliki hubungan dagang dengan Indonesia. Serta 

terdapat beberapa negara yang secara khusus dilarang untuk melakukan 

kegiatan  impor baik secara langsung mauupun tidak langsung dengan 

Indonesia, beberapa negara yang dimaksud adalah Afrika Selatan, Israel dan 

Angola (Portugis). 

Beberapa contoh barang yang termasuk dalam daftar barang-barang 

yang tata niaga impornya diatur adalah bahan peledak, yang termasuk 

golongan bahan berbahaya, Nitro Cellulose (NC), minyak pelumas, gula, 

prekursor, bahan perusak laposan ozon (BPO), garam, beras, tekstil, cakram 

optik, udang, impor barang modal bukan baru, kendaraan bermotor, bus kota, 

bahan baku plastik dan minuman beralkohol. Dalam penelitian ini yang akan 

dibahas dan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti adalah mengenai minuman 

beralkohol, terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 132/PMK.010/2015 tentang sistem klasifikasi dan pembebasan tarif 

bea masuk atas barang impor di Indonesia.  

Minuman beralkohol dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan 

kadar alkohol yang terkandung didalamnya, berikut ini adalah 3 (tiga) 

golongan minuman beralkohol2, yaitu :  

1. Golongan A : minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 

1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).  

2. Golongan B : minuman beralkohol dengan kadar etanol sebesar 5% 

(lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen). 

                                                           
2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 
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3. Golongan C : minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 

20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima 

persen) 

Jika dilihat dari segi kepariwisataan, minuman beralkohol 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan asing yang  

sedang berlibur di Indonesia.  Hal ini dikarenakan kebiasaan warga negara 

asing untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dalam berbagai macam 

situasi dan kondisi, baik keseharian secara kasual maupun untuk acara-

acara tertentu, maka dari itu  Indonesia menyediakan berbagai macam 

minuman beralkohol mulai dari minuman berlakohol lokal hingga 

minuman beralkohol impor di daerah-daerah wisata yang sering 

dikunjungi atau populer dikalangan wisatawan asing  agar para wisatawan 

asing tersebut merasa senang dan juga nyaman berlibur di Indonesia 

karena kebutuhannya dapat terepenuhi disini. Untuk masyarakat Indonesia 

yang memiliki rekanan bisnis orang asing,  biasanya akan menjamu para 

rekanan bisnisnya dengan jamuan makan malam dan untuk melengkapi 

jamuan tersebut biasanya akan dilanjutkan dengan perbincangan yang 

lebih kasual sambil meminum minuman-minuman beralkohol seperti wine 

untuk mencairkan suasana dan membina kekraban antara satu sama lain. 

Terdapat pula beberapa suku bangsa di Indonesia yang meminum 

minuman – minuman beralkohol sebagai salah satu  bagian dari adat 

istiadat atau kebudayaan sehari-harinya. Contohnya adalah adat istiadat di 
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Manggarai Timur, Flores.3 Masyarakatnya mengkonsumsi minuman 

beralkohol yang disebut moke yaitu hasil penyulingan  buah dan bunga  

pohon lontar atau enau yang pembuatannya masih sangat tradisional dan 

tidak mencampurkan zat-zat lainnya. Moke ini adalah semacam simbol 

untuk penyambutan kedatangan tamu-tamu disana sudah diterima sebagai 

keluarga baru. 

Adapula suku  yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai 

bagian dari acara- acara perkumpulan tertentu. Serta masih banyak 

masyarakat yang  mengkonsumsi minuman beralkohol tidak terkait dengan 

adat  istiadat  maupun  kebiasaan, melainkan  hanya untuk cara 

bersosialisasi dengan orang-orang lain maupun  memang  hanya  

menyukai cita rasa dari minuman beralkohol tersebut.  

Beberapa tempat yang secara legal dapat menjual minuman 

beralkohol golongan A, B dan C adalah hotel, bar, dan  restaurant yang 

memenuhi peraturan sesuai dengan perundang-undangan di bidang 

kepariwisataan, serta toko bebas bea di airport.  Selain dibeberapa tempat 

seperti yang sudah disebutkan diatas adalah tempat-tenpat yang secara 

khusus ditunjuk oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk DKI Jakarta, 

tentunya dengan ketentuan bahwa tempat tersebut tidak boleh berdekatan 

dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan juga rumah sakit.4 

Walaupun pada kenyataannya masih banyak beberapa tempat yang secara 

                                                           
3 Windratie, “Moke, Minuman Pergaulan Simbol Penerimaan Masyarakat Flores”, 
http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150325120659-262-41695/moke-minuman-
pergaulan-simbol-penerimaan-masyarakat-flores/ diakses pada tanggal 5 Desember 2016 pukul 
14.48 
4 Pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan 
Minuman Beralkohol 

http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150325120659-262-41695/moke-minuman-pergaulan-simbol-penerimaan-masyarakat-flores/
http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150325120659-262-41695/moke-minuman-pergaulan-simbol-penerimaan-masyarakat-flores/
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illegal menjual minuman beralkohol karena tidak memiliki izin yang 

dibutuhkan. 

Terlepas dari beberapa suku bangsa di Indonesia yang 

mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai bagian dari adat istiadatnya, 

terdapat cukup banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman 

beralkohol namun dengan berlebihan serta tidak bertanggung jawab 

hingga mengakibatkan timbulnya banyak kerugian, baik merugikan diri 

sendiri maupun orang lain. Seseorang yang mengkonsumsi minuman 

beralkohol dengan berlebihan dan tidak bertanggung jawab adalah apabila 

seseorang tersebut meminum minuman beralkohol melebihi batas 

kemampuan tubuhnya menerima alkohol hingga mabuk. Orang yang 

mabuk memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik 

dan berakibat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.    

Secara garis besar tedapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang 

mengkonsumsi minuman beralkohol, yaitu adalah : 

1. Faktor individu yang biasanya terjadi karena rasa ingin tahu, coba-

coba dan juga karena stress berat. 

2. Faktor obat yaitu mengenai sifat-sifat farmakologisnya, penyakit 

badaniah, keadaan psikologis atau kepribadian individu sehingga 

menyebabkan individu tersebut harus menggunakan alkohol. 

3. Faktor lingkungan, ini adalah faktor yang menjadi sumber utama, 

seperti yang telah dijelaskan diatas hal ini terjadi karena 

masyarakat ikut terbawa pengaruh dari budaya luar. 
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Selain itu terdapat beberapa efek mengkonsumsi minuman 

beralkohol dalam kadar-kadar tertentu, namun secara garis besar saja 

karena sesungguhnya setiap individu memiliki toleransi yang berbeda 

terhadap alkohol. Secara garis besar efek yang timbul adalah sebagai  

berikut : 

1. 50 mg/dl : masih mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan 

baik, tenang. 

2. 80mg/dl : koordinasi berkurang dan  refleks menjadi lebih lambat. 

3. 100mg/dl : gangguan  koordinasi yang terlihat jelas. 

4. 200mg/dl : kebingungan, ingatan yang berkurang serta gangguan 

koordinasi semakin berat 

5. 300mg/dl : penurunan kesadaran 

6. 400mg/dl atau lebih : koma dan atau kematian.  

Dampak negatif dari mengkonsumsi minuman beralkohol secara 

berlebihan dan atau tidak bertanggung jawab ini sebenarnya dapat dibagi 2 

(dua) yakni dampak negatif terhadap kehidupan sosial seseorang dan 

terhadap kesehatan seseorang. Beberapa dampak negatif yang timbul 

terhadap kehidupan sosial seseorang  seperti efek langsung akohol dapat 

mencetuskan tindak kriminal atau tindakan-tindakan yang seharusnya 

tidak dilakukan oleh seseorang yang berada dalam keadaan normal, namun 

jadi dilakukan akibat pengaruh alkohol. Tindak kriminal dapat dijumpai 

pada tindakan seperti mengemudi sambil mabuk, mengganggu orang lain 

hingga mencuri. Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka waktu yang 
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lama adalah menurunnya kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari.  

Selain efek negatif terhadap kondisi sosial, ada juga efek negatif 

yang timbul terhadap kondisi fisik si peminum tersebut, beberapa 

diantaranya adalah sebagai berikut5 : 

1. Anemia atau  berkurangnya sel darah merah dalam darah.  

2. Penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu kardiomiopati dimana 

kondisi ini menyebabkan melemah dan gagalnya fungsi otot 

jantung hingga menyebabkan stroke6 dan bahkan kematian. 

3. Sirosis hati atau  keadaan dimana jaringan hati mengalami luka 

yang sangat berat hingga tidak mempu menjalankan fungsinya. 

4. Gangguan daya ingat atau  penurunan kemampuan otak, seperti 

kemampuan mengingat, menilai sesuatu, membuat suatu rencana 

dan memecahkan masalah. 

5. Depresi7. 

6. Kejang-kejang  atau  epilepsi8.  

7. Gout merupakan suatu keadaan yang timbul akibat adanya 

pembentukan kristal asam urat pada persendiran yang 

menyebabkan nyeri sendi. 

                                                           
 
5 ibid 
6 Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan 
atau pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadi kematian sel-sel pada sebagian area di otak. 
www.alodokter.com 
7 Depresi adalah suasana hati yang buruk dan berlangsung selama kurun waktu tertentu. 
www.alodokter.com 
8 Suatu kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. 
www.alodokter.com 
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8. Tekanan darah tinggi yang timbul akibat adanya gangguan sistem 

syaraf simpatik yang berfungsi untuk mengatur konstruksi dan 

dilatasi dari pembuluh darah. 

9. Penyakit infeksi yaitu dimana orang yang mengkonsumsi alkohol 

secara tidak bertanggung jawab akan lebih mudah terjangkit 

penyakit-penyakit yang berbahaya karena penurunan daya tahan 

tubuh contohnya adalah AIDS9, TBC10 dan pneumonia11.  

10. Kerusakan syaraf  atau yang biasa disebut neuropati alkoholik 

adalah rasa nyeri yang seperti tertusuk-tusuk pada alat gerak, 

kelemahan otot, adanya keinginan mendesak untuk segera buang 

air kecil, disfungsi ereksi dan berbagai macam gangguan  yang 

berhubungan dengan syaraf lainnya. 

11. Kanker, terdapat berbagai macam jenis kanker yang dapat 

ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara 

tidak bertanggung jawab seperti kanker mulut, kanker faring12, 

kanker laring (tenggorokan), kanker esofagus (kerongkongan), 

kanker hati, kanker payudara dan  kanker usus besar. 

Hal- hal  inilah yang menyebabkan dibuatnya peraturan mengenai 

pengaturan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang tertuang 

                                                           
9 AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau sindrome runtuhnya 
kekebalan tubuh. Jadi AIDS adalah kumpulan gejala menurunnya sistem kekebalan tubuh yang 
tejadi karena terinfeksi virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. www.artikelsiana.com 
10 TBC atau Tuberkulosis adalah sebuah penyakit infeksi yang terjadi pada saluran pernafasan 
manusia yang disebabkan oleh bakteri. Mencegahpenyakit.com 
11 Pneumonia atau dikenal juga dengan istilah paruparu basah adalah infeksi yang memicu 
inflamasi pada kantong-kantong udara di salah satu atau kedua paru-paru. www.alodokter.com 
12 Kanker faring atau nesofaring adalah sejenis kanker atau tumor ganas yang tumbuh pada 
nasofaring atau hidung bagian dalam hingga ke tenggorokan. 
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dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan 

Pengawasan Minuman Beralkohol. Tujuan utamanya adalah agar menekan 

angka tingkat terjadinya segala efek samping yang negatif akibat dari 

mengkonsumsi minuman beralkohol secara sembarangan atau tidak 

bertanggung jawab, yang tentunya diluar kebiasaan adat-istiadat. 

Kementerian Perdagangan juga telah mengeluarkan peraturan larangan 

penjualan dan peredaran minuman beralkohol golongan A atau yang 

berkadar alkohol dibawah 5% (lima persen) di mini market di seluruh 

Indonesia kecuali Bali, yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang perubahan kedua 

atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang 

pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan 

penjualan minuman beralkohol. Sebelum disahkannya Peraturan Menteri 

Perdagangan ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau DISPARBUD 

telah mengeluarkan Surat Edaran13 yang mengharuskan setiap orang yang 

akan  membeli minuman beralkohol di minimarket wajib menunjukkan 

Kartu Tanda Pengenalnya dan telah berusia minimal 21 (dua puluh satu) 

tahun, namun peraturan ini tidak berlaku lagi di minimarket  karena sudah 

tidak ada minimarket yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol 

lagi, tetapi masih berlaku untuk pembelian minuman beralkohol dengan 

golongan, jenis dan kadar berapapun di supermarket. 

                                                           
13 Lenny Tristia Tambun, “Dilarang Menjual Miras Kepada Warga Berusia di Bawah 21 Tahun”. 
Berita Satu.com. diakases pada 5 Desember 2016 pukul 17.47  
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Surat Edaran ini  sesungguhnya dibuat dan diedarkan karena 

banyaknya remaja yang kedapatan membeli minuman beralkohol, lalu 

berpesta dengan  teman- teman kelompoknya dan melakukan tindakan-

tindakan yang tidak pantas dan juga sangat berbahaya bagi mereka sendiri 

dan juga orang – orang lain disekitarnya. Warga yang berusia dibawah 21 

(dua puluh satu) tahun dianggap belum dapat bertanggung jawab dengan 

perbuatannya secara penuh, maka dari itu diberlakukanlah surat edaran ini. 

Kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk  juga 

dilarang dalam ke 6 (enam) agama yang berlaku di Indonesia.  

Jika melihat catatan, Pemerintah Negara Indonesia terakhir kali 

menaikkan tarif cukai MMEA pada tanggal 1 Januari 2014 melalui 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.011/2013 tentang 

Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan 

Konsentrat. Dalam lampiran tersebut PMK menyebutkan bahwa tarif cukai 

diterapkan untuk semua golongan A (Kadar alkohol kurang atau sama 

dengan 5%), golongan B (  Kadar alkohol sama dengan 5-20%) dan 

golongan C (Kadar alkohol lebih dari 20%) dinaikan secara moderat 

berkisar antara Rp 2.000-Rp 9.000 per liter, dengan rata-rata kenaikan 

sekitar 11,66%.  

Berikut ini beberapa kategori minuman beralkohol yang terkena 

kenaikan bea masuknya yaitu, yang pertama adalah etil alkohol yang tidak 

didenaturasi dengan kadar alkohol kurang dari 80% menurut volumenya 

seperti contohnya Brandy, Wisky, Rum, Gin, Vodka akan dikenakan 
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kenaikan bea masuk sebesar 150%. Yang kedua adalah minuman 

fermentasi dari anggur segar termasuk minuman fermentasi yang 

diperkuat, dengan kadar alkohol lebih dari 15% dan 23% akan dikenakan 

kenaikan bea masuk sebesar 90%. Yang ketiga adalah minuman 

fermentasi lainnya misalnya sari buah dengan campuran alkohol seperti 

Sake, Toddy, Shandy dan fermentasi beras lainnya akan dikenakan 

kenaikan bea masuk sebesar 90%. 14 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis telah 

merumuskan dua permasalahan yang akan dibahas dalam  penelitian ini. 

Kedua pokok permasalahan tersebut adalah : 

1. Bagaimana pengaturan mengenai bea masuk minuman beralkohol 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi dan 

Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor ? 

2. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

132/PMK.010/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Sistem Klasifikasi dan 

Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor di Indonesia ? 

                                                           
14 Zulfi Suhendra, “Tarif Bea Impor Naik 150%, Harga Minuman Beralkohol Makin Mahal”, diakses 
dari http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2975257/tarif-bea-impor-naik-150-harga-
minuman-beralkohol-makin-mahal,  pada tanggal 28 September 2016 pukul 10.00 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat dua tujuan penelitian yang ingin dicapai 

oleh peneliti, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan 

mengenai bea masuk minuman beralkohol berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.011/2011 tentang Sistem Klasifikasi dan Pembebanan 

Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor ? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/PMK.011/2011 tentang Sistem Klasifikasi dan Pembebanan 

Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor di Indonesia?  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai aspek hukum penerapan pajak bea masuk 

minuman beralkohol yang dilakukan oleh peneliti  ini memiliki dua 

kegunaan , yaitu  :  

1. Kegunaan Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan bagi 

pemikiran atau informasi-informasi baru dalam perkembangan 
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ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pajak dan mengenai bea 

masuk minuman beralkohol di Indonesia 

2. Manfaat Praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan acuan atau 

referensi mengenai proses impor dan pengedaran serta penjualan 

bagi para praktisi kegiatan impor, khususnya bagi  para importir 

minuman beralkohol di Indonesia. 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Dalam penulisan penelitian ini, peneliti akan menguraikan materi 

yang terdiri dari beberapa bab, yaitu : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan landasan teoritis mengenai 3 hal yang menjadi 

pokok dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Impor : definisi impor, pengertian umum di bidang impor, 

ketentuan umum dibidang impor, kepabeanan, barang-barang 

yang tata niaganya diatur, prosedur impor, hal-hal yang perlu 

diperhatikan oleh para importir, sistem indent, kebijakan 

pengawasan mutu barang impor dan API. 

2. Bea Masuk : definisi dan fungsi  
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3. Minuman Beralkohol : definisi minuman beralkohol, dasar 

hukum minuman beralkohol, pengelompokan minuman 

beralkohol, distribusi minuman beralkohol dan pengawasan 

minuman beralkohol. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang jenis penelitian, 

objek peneliian dan prosedur perolehan data atau bahan penelitian, sifat 

analisis dan hambatan beserta cara penanggulangannya yang digunakan oleh 

pneneliti dalam menyusun skripsi ini. 

BAB IV : Pembahasan dan Analisis 

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai kedua rumusan 

masalah yang telah disebutkan diatas, yang pertama dimana peneliti akan 

menganalisis mengenai pengaturan mengenai bea masuk minuman 

beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

132/PMK.010/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Sistem Klasifikasi dan 

Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan untuk rumusan 

masalah kedua penulis akan menganalisis mengenai penerapan dari 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 

tentang Sistem Klasifikasi dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang 

Impor tersebut dalam kenyatannya. 
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BAB V : Kesimpulan dan Saran 

 Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan hasil kesimpulan dari 

penelitian dan uraian pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, 

dan juga penulis akan menyampaikan saeran-saran yang terkait dengan  

hubungan  antara  permasalahan  yang dibahas dan hasil yang didapatkan 

dari penelitian ini baik secara praktis, teoritis, dan  metodologis maupun 

keterbatasan penelitian yang berkaitan dengan ketentuan  bmengenai pajak 

bea masuk minuman beralkohol di Indonesia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




