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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dalam segala bidang 

sekarang ini memerlukan biaya yang sangat besar dan merupakan usaha yang terus-

menerus dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat, untuk mencapai tujuan 

pembangunan itu, pemerintah dengan segala upaya berusaha mencegah dan 

menanggulangi setiap pelanggaran hukum khususnya mengenai masalah ekonomi 

dan keuangan negara yang merupakan refleksi dari kehidupan suatu bangsa. 

Pemerintah seharusnya menindak tegas setiap pelanggaran di bidang 

ekonomi, salah satunya adalah tindak pidana di bidang kepabeanan yaitu tindak 

pidana penyelundupan. Hal tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan 

sejak jaman Belanda yaitu Staatsblads No. 240 tahun 1882, kemudian berturut-turut 

menjadi UU Darurat No. 7 tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi jo UU No. 

8 tahun 1958 Tentang Lembaran Penambahan UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU 

No. 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan UU No. 17 tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 1  Dilihat dari 

penggolongan delik pidana, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 membagi 

secara jelas perumusan tindak pidana menjadi dua, yaitu pelanggaran dan Tindak 

Pidana (Kejahatan) Kepabeanan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanan 

                                                           
1A. Fitrianto. “Perkembangan Tindak Pidana Penyelundupan Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana” 

<http://eprints.undip.ac.id/8500/1/Agus_Fit.doc>,  diakses 25Mei 2016 

http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/12/04/457245/menyorot-masalah-kekurangan-pasokan-rumah
http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/12/04/457245/menyorot-masalah-kekurangan-pasokan-rumah
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dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

102, pasal 102A, 102B, 102C, 102D dan pasal 103 Undang-Undang Kepabeanan. 

Tindak pidana kepabeanan yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2006 

Tentang Kepabeanan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan 

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia 

yang disertai pemungutan bea masuk dan bea keluar.2 Barang yang dimasukkan ke 

wilayah Indonesia disebut sebagai barang impor, terhadap barang yang diimpor 

dikenakan bea masuk berupa pungutan negara (pajak), sedangkan barang yang 

keluar ke wilayah Indonesia disebut sebagai barang ekspor dan  dapat dikenakan 

bea keluar (pajak). Bea masuk dan bea keluar merupakan pungutan negara yang 

dikenakan terhadap barang impor dan ekspor, sehingga dengan demikian barang-

barang tersebut juga mendapatkan penerimaan pajak untuk menunjang pelaksanaan 

perekonomian di Indonesia.  

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara 

yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling 

mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik berbeda, baik sumber daya alam, 

iklim, geografis, demografi, struktur ekonomi, maupun struktur sosial. Perbedaan 

tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang 

diperlukan serta kualitas dan kuantitas produk. Secara langsung atau tidak, 

diperlukan pertukaran barang dan/ atau jasa antar negara dalam bentuk suatu 

hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut.3 

                                                           
2H. Sutardi, Catatan dan Komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanan,( Jakarta : PT 

Khazanah Mimbar Plus, 2016), hal 64 
3Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal 

Beli),( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hal 1 
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Seiring perkembangan ekonomi, penting bagi kelompok perusahaan 

manapun untuk memperoleh penjualan ekspor atau untuk bersaing secara efektif 

dengan impor yang tidak lagi harus melompati penganut proteksionisme, yaitu 

kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dengan 

cara membatasi komoditas-komoditas yang berasal dari luar negeri, lazimnya 

bentuk utama pembatasan impor melalui pemberlakuan kuota, tarif dan sanksi 

dagang. 4 Ini secara luas dapat diterima bagi UKM bahwa untuk berhasil dalam 

ekspor, mereka harus mempunyai beberapa cara untuk menekan biaya-biaya 

transaksi yang cenderung mempunyai suatu komponen biaya tetap, memperbaiki 

daya saing ekspor, melakukan pemasaran yang baik dan sebagainya.5 

Corak perdagangan Indonesia yang berkembang dari waktu ke waktu dibagi 

menjadi sektor migas dan non migas. Ekspor sektor migas terdiri atas minyak bumi 

dan hasil minyak, LNG (Liquid Natural Gas), LPG (Liquid Petroleum Gas) dan 

sebagainya. Ekspor komoditas non migas itu sendiri terutama berpusat pada tiga 

kelompok yaitu barang manufaktur, komoditas pertanian dan komoditas 

pertambangan. Kelompok barang manufaktur adalah tekstil, kayu, produk kayu, 

kertas, produk elektronik, minyak kelapa sawit, kerajinan tangan dan produk kimia. 

Komoditas pertanian meliputi hewan dan hasil hewan (contoh ikan tuna, sapi dan 

udang), serta tumbuhan (contoh karet alam, coklat, lada, kopi, tembakau, cengkeh, 

rempah-rempah dan kopra) sementara itu yang tergolong dalam komoditas 

                                                           
4Adrian Sutedi, Hukum Ekspor Impor,( Jakarta : Raih Asa Sukses,  2014), hal 12 
5Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor Impor,Cet.3 ( Jakarta : Erlangga, 1990), hal 5 
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pertambangan non migas adalah tembaga, emas, nikel, aluminium, dan hasil 

tambang lainnya.6 

Kegiatan ekspor impor yang berlangsung di Indonesia dapat menunjang 

pertumbuhan ekonomi dan industri yang signifikan pada beberapa tahun 

belakangan ini.  Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 nilai produk domestik bruto 

(PDB) nasional mencapai Rp. 10.542,69 (sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua 

koma enam puluh sembilan) triliun, dimana kontribusi sektor industri pengolahan 

non migas pada tahun 2014 adalah sebesar 17,87 persen dengan nilai Rp. 1.884,01 

(seribu delapan ratus delapan puluh empat koma nol satu) triliun. Kontribusi 

tersebut sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 

sebesar 17,72 persen. Bila dilihat dari kontribusi masing-masing sektor industri 

terhadap pertumbuhan industri, 3 (tiga) industri yang memberikan peranan terbesar 

terhadap pertumbuhan industri yaitu industri makanan dan minuman sebesar 5,32 

persen, industri alat angkutan sebesar 1,96 persen, dan industri barang logam; 

komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik sebesar 1,87 persen. 

Selama tahun 2014, nilai ekspor produk industri pengolahan non migas mencapai 

US$ 117,33(seratus tujuh belas koma tiga puluh tiga) miliar, yang memberikan 

kontribusi sebesar 66,55 persen dari total ekspor nasional. Nilai ekspor tersebut 

meningkat sebesar 3,66 persen dibandingkan dengan nilai ekspor produk industri 

pengolahan non migas tahun 2013 yang mencapai US$ 113,03 (seratus tiga belas 

                                                           
6Ibid, hal 6 
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koma nol tiga) miliar. Peningkatan ekspor industri pengolahan non migas pada 

tahun 2014 secara umum disebabkan oleh membaiknya perekonomian global.7 

Meningkatnya perkembangan industri di Indonesia menimbulkan tuntutan 

masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia 

usaha. Pemerintah khususnya Direktoral Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang 

berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum 

kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam rangka memberikan 

pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.8 

Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, secara eksplisit 

adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar 

(impor dan ekspor) wilayah Indonesia, namun mengingat letak geografis Indonesia 

sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara 

tetangga, maka diperlukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang 

diangkut melalui laut di dalam wilayah Indonesia untuk menghindari 

penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya untuk barang 

tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan pengangkutan barang 

tertentu dalam wilayah Indonesia merupakan perpanjangan kewenangan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan.9 

                                                           
7“Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 

2014”http://www.kemenperin.go.id/download/6976/Laporan-Kinerja-Kementerian-Perindustrian-

Tahun-2014, diakses 25 Mei 2016 
8Undang-Undang Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006,  Bagian 

Penjelasan Umum.  
9Guido Sianipar, “Kemudahan Fasilitas Kepabeanan dalam Rangka Meningkatkan Investasi di 

Indonesia”. Thesis, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2008, hal. 10 

http://www.kemenperin.go.id/download/6976/Laporan-Kinerja-Kementerian-Perindustrian-Tahun-2014
http://www.kemenperin.go.id/download/6976/Laporan-Kinerja-Kementerian-Perindustrian-Tahun-2014
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Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah 

diadopsi beberapa konvensi Internasional yang menyangkut masalah  kepabeanan, 

antara lain Kyoto Convention mengenai simplifikasi dan harmonisasi prosedur 

Kepabeanan; Nairobi Convention mengenai penegakkan hukum; GATT Valuation 

Code yang menyangkut masalah Nilai Pabean yaitu nilai transaksi barang atau 

harga yang disepakati untuk dibayar atau akan dibayar oleh pembeli kepada penjual; 

Konvensi mengenai Intellectual Property Rights atas Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI) dan lain-lain. 10 

Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawasi lalu lintas 

perdagangan yang masuk dan  keluar dari wilayah Indonesia menunjukan adanya 

perbaikan, hal ini dapat dilihat dari pendapatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

untuk tahun 2015 telah mencapai 180,4 (seratus delapan puluh koma empat) triliun, 

penerimaan cukai tersebut meningkat tajam 22.2% dibanding realisasi pada tahun 

2014.11  Hasil yang telah dicapai itu, bersamaan waktunya masih sering terjadi 

penyelundupan dan perdagangan illegal. Pada tahun 2015, tercatat ada 10.000 kasus 

yang berhasil ditindak oleh bea cukai dengan total perkiraan nilai barang mencapai 

3,7 (tiga koma tujuh) triliun. Angka ini meningkat cukup signifikan jika 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan untuk tahun 2014 saja 

meningkat 50,7 persen atau sebanyak 6.640 kasus. Komoditi yang sering 

disalahgunakan sehingga menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, yaitu 

                                                           
10H. Sutardi. Op.Cit. hlm 599 
11Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  “Penerimaan Bea Cukai Tembus 380 

Triliun”http://www.beacukai.go.id/websitenew/berita/penerimaan-bea-cukai-tembus-380-

triliun.html, diakses 25 Mei 2016 
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tekstil, produk tekstil, dan sembako jumlah pelanggarannya meningkat 65,9 persen 

atau 702 kasus dari tahun 2014 yang hanya 423 kasus.12 

 Ketentuan pidana dalam UU Kepabenan merupakan ketentuan pidana di 

luar KUHP, kedudukan ketentuan pidana dalam UU Kepabeanan ini merupakan 

ketentuan pidana khusus terhadap ketentuan pidana dalam KUHP, sehingga berlaku 

asas  lex specialis derogate legi generali, yang mengandung makna bahwa aturan 

hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Sanksi 

hukuman yang diatur dalam UU Kepabeanan berupa sanksi kumulatif (gabungan) 

dan bukan sanksi alternatif sehingga dapat membawa efek jera bagi pelaku tindak 

pidana kepabeanan tersebut. Penyelundupan barang bukanlah suatu tindak 

kejahatan yang ringan, hal ini dapat terlihat dari beratnya sanksi yang dijatuhkan 

dalam Undang-Undang Kepabeanan, pasal 102, bagi para penyelundup akan 

dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan  pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 

 Masalah penyelundupan adalah masalah yang sangat rumit di Indonesia 

dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai 

kepentingan-kepentingan tertentu. Menurut Pengamat Ekonomi, Chatib Basrim 

bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia 

(LPEMUI) telah melakukan penelitian ihwal penyelundupan yang terjadi di 

Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab, hingga solusinya. Dari penelitian 

                                                           
12Supriadi W. Andy. “Pencapaian Kinerja Bea Cukai Bidang Pengawasan Tahun 2015”. Warta 

Bea Cukai Vol.48, No. 1, Januari 2016, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2016, hal. 11 
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tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa terjadi akibat tiga hal 

yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, aparat yang korup, 

serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga 

barang domestik dengan harga di luar negeri. 13 

 Secara teknis, proses importasi relatif kompleks dan ruwet dengan 

melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum 

barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses customs clearance, hingga pada 

proses pengeluaran barang tiba. Bea Cukai sendiri mempunyai banyak masalah 

internal, antara lain aspek infrastruktur, anggaran, sistem dan prosedur, sampai 

kualitas SDM termasuk kepemimpinan (leadership) dari tiap strata yang sudah 

pekat dengan suasana yang tidak kondusif. Masalah-masalah tersebut tidak berdiri 

sendiri, tetapi saling terkait bahkan disebabkan oleh sumber-sumber masalah di luar 

institusi Bea dan Cukai. Keruwetan dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi 

tersebut tentunya harus diiringi dengan penyamaan visi dan persepsi serta 

koordinasi antarinstansi yang jelas dalam menangani upaya pemberantasan 

penyelundupan. Realitasnya, kecurigaan antarinstansi dan koordinasi yang masih 

lemah dalam menangani dan menegakkan hukum bagi pelaku menjadi hambatan 

dalam upaya pemberantasan penyelundupan di tanah air. Kebijakan pemerintah 

yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di 

luar negeri turut menyumbang timbulnya penyelundupan. Semakin tinggi 

                                                           
13Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan ,Cet.1 ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 353 
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perbedaan harga, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyelundupan 

karena adanya disparitas harga.14  

 Meskipun telah terdapat berbagai produk hukum yang mengatur mengenai 

pengelolaan, pengawasan dan pemeriksaan namun dengan melihat banyaknya 

tindak pidana penyelundupan di Indonesia dewasa ini, penulis tertarik untuk 

mengupas lebih dalam mengenai tindak pidana penyelundupan yang terjadi dalam 

kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema “Tindak 

Pidana Penyelundupan di Bidang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

Tentang Kepabeanan.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan kewenangan penegak hukum khususnya PPNS 

terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor impor menurut 

Undang-Undang Kepabeanan? 

2. Bagaimanakah kelemahan sistem pengaturan hukum terhadap tindak pidana 

penyelundupan di bidang ekspor impor dalam Undang-Undang Kepabeanan?  

 

                                                           
14Ibid 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan kewenangan penegak hukum 

khususnya PPNS terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor 

impor menurut Undang-Undang Kepabeanan.  

2. Untuk menganalisis dan memahami kelemahan sistem pengaturan hukum 

terhadap tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor impor dalam 

Undang-Undang Kepabeanan.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan pengetahuan tentang tindak pidana penyelundupan di 

daerah pabean dalam bidang ekspor dan impor, sekaligus memperkaya teori 

kepustakaan hukum khususnya Hukum Pidana dan Hukum Kepabeanan 

yang ditinjau dari sudut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 10  Tahun 1995 Tentang 

Kepabeanan.  

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan masukan dalam 

upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh praktisi hukum, Pejabat Bea 

dan Cukai, Importir, Eksportir, Pengusaha Pelayaran dan Perusahaan 

Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). 
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1.5 Sistematika Penulisan  

 Untuk memudahkan dalam mengikuti sajian pembahasan materi makalah 

ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab yang terkait guna 

memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan seperti di 

bawah ini : 

I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian dan sistematika 

laporan hasil penelitian. 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang 

penegakan hukum, tinjauan umum tentang penyelundupan di bidang 

ekspor dan impor yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 Tentang Kepabeanan. 

III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan dibahas metode yang dipergunakan oleh penulis 

dalam menyelesaikan makalah ini yaitu menggunakan penelitian hukum 
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normatif secara kualitatif dengan cara mencari kebenaran melalui 

pendapat para ahli, teori – teori dan ketentuan regulasi hukum. 

IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai implementasi pengaturan 

hukum terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia dan 

kewenangan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam  melakukan 

penyelidikan terhadap tindak pidana penyelundupan. 

V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas permasalahan yang 

ada berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




