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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Dampak dari Pembebasan bea masuk atas impor bahan baku pangan (beras) 

terhadap pemasukan penerimaan bea masuk adalah terdapat pengaruh antara 

kebijakan yang diambil pemerintah dengan memberlakukan pembebasan bea 

masuk atas impor bahan baku pangan pada khususnya beras dan penerimaan 

pendapatan dari penerimaan bea masuk yaitu didalam negeri dampaknya akan 

kehilangan pendapatan dari penerimaan bea masuk yang dibebaskan tersebut. 

2. Alasan Diberlakukannya pembebasan bea masuk atas impor bahan baku 

pangan (beras) adalah karena pemerintah membuat kebijakan dengan melihat 

a. Dari sisi konsumen, mereka mengharapkan harga beras yang murah.  

Terlebih lagi dengan proporsi pengeluaran beras terhadap pendapatan yang 

cukup tinggi dan tingkat konsumsi yang merata dengan jumlah yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun, kenaikan harga pangan (beras) dipandang 

sebagai komponen utama penyebab inflasi. 

b. Di lain pihak, petani sebagai produsen beras mengharapkan agar harga 

beras cukup tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang 

layak. 

c. nilai inflasi yang sangat tinggi impor beras menjadi alasan pemerintah 

untuk menjaga kestabilan harga.  
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walaupun produksi di dalam negeri mengalami surplus beras, pemerintah tetap 

harus melakukan impor beras ketika kondisi di dalam negeri pada kenyataannya  

produksi kurang dari 10%, harga beras di pasaran lebih dari HPP  mencapai 125% 

(Rp6600 menjadi Rp8520), stok BULOG tidak mencukupi untuk 9 bulan.  Maka 

hal ini dapat dilakukan impor 

Saran 

Bagi Pemerintah 

Dalam meningkatkan jumlah impor untuk meningkatkan penerimaan bea 

masuk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produk-produk produksi 

dalam negeri agar mampu bersaing dalam perdagangan internasional dan produksi 

dalam negeri tidak lagi lesu akibat kualitasnya kalah saing dengan produk-produk 

impor.   

.  Penurunan tarif impor mengakibatkan investasi dalam negeri mengalami 

penurunan karena kebutuhan akan beras dapat diperoleh dari luar negeri 

Pemerintah sebaiknya tidak menerapkan kebijakan yang akan meningkatkan harga 

beras dalam negeri dan lebih berfokus kepada upaya peningkatan produksi beras 

nasional. 

Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan bisa meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

penerimaan yang berasal dari pajak, khususnya penerimaan bea masuk, tidak 

hanya dari segi ekonomi tetapi juga bisa dilihat dari faktor sosial budaya, politik 

dan hukum. Dapat juga dilihat dari segi kondisi negara pengimpor.  

 


