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ABSTRAK 

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT 

JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI 

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN (STUDI DI KANTOR 

PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE 

MADYA PABEAN B BANDAR LAMPUNG ) 

 

Oleh 

 

MARCELLA TAWERU  

 

 

Tindak pidana penyelundupan adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang 

dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak 

memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-

undangan. Tindak pidana penyelundupan mempunyai dampak yang sangat besar 

dan dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Oleh 

karena itu tindak pidana penyelundupan memerlukan penanganan yang khusus 

untuk menindak para pelakunya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan 

Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun 

pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan.Permasalahan 

yang ingin diangkat penulis dalam penulisan ini adalah bagaimanakah peran 

PPNS Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Bandar Lampung dalam 

menanggulangi tindak pidana penyelundupan dan juga apa sajakah hambatan 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat jendral bea dan cukai dalam 

menanggulangi tindak pidana penyelundupan. 

 

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dan yurudis empiris. 

Adapun sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan 

metode pengumpulan data studi kepustakaan dan juga studi lapangan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa (1) 

peran PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung sudah cukup 

baik dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Usaha preventif 

sebagaimana yang tercantum dalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan 

dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, 

bimbingan, maupun kordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap 

pelanggaraan peraturan perundang-undangan. Usaha refresif  merupakan usaha 

menanggulangi, mengambail tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya 

penyelundupan, dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 

Tentang Kepabeanan (2) Hambatan PPNS dalam menanggulangi tindak pidana 

penyelundupan yakni Komunikasi Lintas instansi yang memerlukan waktu lama, , 

minimnya sarana dan prasarana dan juga minimnya anggaran dalam kegiatan 

penyidikan. 



 
 
 

Marcella Taweru 

 

Penulis menyarankan perlunya perlunya koordinasi antara penyidik dengan 

penyidik pegawai negeri sipil dari instansi lainnya , sehingga dapat bersinergi 

tanpa mementingkan ego sektoral masing masing maka proses penanggulangan 

tindak pidana penyelundupan dapat berjalan dengan baik.   
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepuluan yang 

memiliki keunikan dalam bentuk geografis dimana Indonesia terletak diantara dua 

benua dan dua samudera, kondisi geografis yang unik tersebut membuat negara 

Indonesia dikelilingi oleh negara-negara maju dan berkembang yang memberikan 

tantangan tersendiri bagi pemerintahatau instansi terkait untuk memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat dari para pengusaha di luar negeri yang ingin 

melakukan perbuatan curang atau melawan hukum dengan cara memasukkan 

barang-barang secara illegal ke wilayah hukum Republik Indonesia.  

 

Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang wilayahnya berbatasan langsung 

dengan negara tetangga, membuat wilayah perairan Indonesia menjadi jalur utama 

perdagangan internasional terutama  pengangkutan barang yang diangkut melalui 

laut. Namun seiring perkembangan zaman sistem perdagangan terutama 

menggunakan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut membuat tindak 

pidana penyeludupan menjadi salah satu potensi kerawanan terkait masuknya 

barang-barang haram dan illegal ke tanah air. Di tambah lagi dengan era 

globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan interaksi antar 
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individu dalam hal ini Indonesia dan negara tetangga, yamg posisi Indonesia 

sebagai anggota kelompok MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), menyebabkan 

potensi terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang illegal semakin sering 

terjadi. Hampir setiap hari kita disuguhi dengan pemberitaan mengenai maraknya 

peredaran barang ilegal diIndonesia yang menandai bahwa Indonesia masih sangat 

rawan terhadap penyelundupan barang terlarang tersebut.Untuk Pemberantasan 

masuknya barang-barang ilegal sendiri dapatdipandang dari dua aspek, yakni:
1
 

1. Aspek menyelamatkan devisa, yang sangat diperlukan dalampembangunan 

yang sedang dilaksanakan dan dibutuhkan baik untukpembayaran barang-

barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia,maupun pembayaran 

tenaga ahli dari luar negeri. 

2. Aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang 

berkembang,yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar 

negeri,sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat 

inimerupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional 

 

Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan 

dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri 

dengan harga barang diluar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan 

sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi 

sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan 

ekspor impor untuk melakukan penyimpangan penyimpangan dan pelanggaran-

pelanggaran. Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelangaran tersebut sering 

terdengar adalah tindak pidana penyelundupan. 

 

Penyelundupan menurut kamus besar bahasa Indonesia online adalah pemasukan 

barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena  menyelundupkan 

                                                           
1

 Laden Marpaung, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan, Jakarta 

Gramedia Pustaka Utama. hlm. Ix. 
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barang terlarang.
2
 Pengertian penyelundupan terdapat di dalam Keppres No 73 

Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa Tindak Pidana 

Penyelunduan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang 

atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang 

dari luar negeri ke Indonesia (impor). Dalam Law Dictionary, penyelundupan  

diartikan sebagai the offence of importing or exporting prohibited goods, 

orimporting or exporting or exporting goods not prohibited without paying the 

dutiesimposed on them by the laws of the customs and excise 
3
 (Pelanggaran atas 

impor atau ekspor barang – barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor 

atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang 

dikenakan atasnya oleh undang-undang pajak atau bea cukai). 

 

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan 

perekonomian negara, hal ini di sebabkan karena apabila penyelundupan semakin 

meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, 

akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga 

akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea 

dan cukai yang setiap tahunnya di harapkan meningkat. 

 

Berikut beberapa contoh kasus Penyelundupan yang terjadi pada bulan April 

tahun 2016 Upaya penyelundupan pasir timah melalui kegiatan ekspor di 

Pelabuhan Panjang berhasil digagalkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea Cukai Type Madya Pabean B Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan 

                                                           
2
Diakses dari http://kbbi.web.id/penyelundupanPada Tanggal 28 April 2016, Pada Pukul 14.24 

WIB. 
3
 Soufnir Chibro, S.H, 1992, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, 

Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6. 

http://kbbi.web.id/
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kontainer, diketahui terdapat 14 karung besar berisi pasir timah seberat 14 ton 

diperkirakan bernilai 2,1 Miliyar Rupiah yang direncanakan akan dikirim ke 

Singapura.4 

 
Pada bulan Mei tahun 2016 Direktorat Jendral Bea dan Cukai bekerja sama 

dengan Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 

narkotika jenis sabu-sabu seberat 57,701 Kilogram, yang disembunyikan dalam 

berbagai barang impor di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung. Pengungkapan 

tindak pidana ini bearawal dari kecurigaan atas tiga kontainer barang impor. 

Dengan menggunakan analisa intelijen, dan melalui pemeriksaan x-ray dan 

ionizer dimana berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan sabu-sabu yang 

diselundupkan di dalam 12 unit cartridge toner merek vivid, tiga buah blower 

merk Tai Shan, dan empat pemotong rumput merek Esen Garden. Deputi 

pemberantasan BNN mengatakan penangkapan ini merupakan akibat dari 

kegagalan para penyeludup sindikat narkotika yang selama ini menyelundupkan 

lewat jalur udara, dimana sindikat tersebut merupakan penyelundup yang biasa 

menggunakan jalur laut. 
5
 

 

 

Tindak Pidana Penyeludupan yang telah terbukti dilakukan oleh seseorang harus 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

                                                           
4
 Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2016 http://panjangport.co.id/singleberita.php?id_artikel=23 Pada 

Pukul. 20.15 
5
 Diakses pada tanggal 13 April 2016 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150914134725-

12-78584/57-kilogram-sabu-tujuan-jakarta-dicegat-di-lampung/ pada pukul 10.16 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150914134725-12-78584/57-kilogram-sabu-tujuan-jakarta-dicegat-di-lampung/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150914134725-12-78584/57-kilogram-sabu-tujuan-jakarta-dicegat-di-lampung/
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4661), sanksi pidana penyelundupan tersebut sebagaimana secara spesifik diatur  

dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2006, yang dibagi dalam dua bentuk golongan sebagai berikut 

1. Tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara 

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

tahun dasn pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 

2. Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara 

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

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 

tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-

sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan 

paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 

 

Walaupun sudah ada aturan yang cukup jelas dan berat dalam mengatasi tindak 

pidana penyeludupan, tidak berarti apabila tidak ada penegak hukum yang tegas 

dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyeludupan. Munculnya PPNS 

(Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu 

tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas diatur dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari kedua undang-undang 

tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan pada 
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tindak pidana kepabeanan sangat penting untuk membuat terang suatu tindak 

pidana tersebut dan tentunya menjadi lebih tepat dalam hal merumuskan pasal-

pasal yang di langgar. Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses 

penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian,mengingat kedudukan institusi Polri 

sebagai koordinator pengawas (Korwas),sehingga menjadi hal yang kontra 

produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam 

melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri. 

 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang 

dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam 

negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat 

kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak 

mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka 

menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. Hal ini sangat 

mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari 

puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. 

Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu 

pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau 

wilayah negara lain.  

 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya 

melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi 

juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan 

dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Kantor pelayanan utama bea 

dan cukai Bandar Lampung adalah salah satu yang mana melakukan usaha-usaha 
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pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Berkaitan dengan fungsi 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peranan 

penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandar Lampung dalam 

mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya. Penyidikan 

tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat bea dan cukai sendiri 

maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai 

penyidik pegawai negeri sipil. 

 

Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar 

hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan 

pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. 

Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian 

petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.  

 

 

Segala upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah penyelundupan, berbagai 

bentuk peraturan perundang-undangan, kesemuanya untuk mengatasi kebocoran 

penerimaan negara dari penerimaan bea dan cukai. Upaya pemerintah untuk 

memberantas setiap tindak kejahatan adalah bertujuan untuk menciptakan suasana 

yang tentram serta damai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar 

tanpa memenuhi hambatan yang berarti. Penyelundupan adalah salah satu jenis 

kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara 
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Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang- 

Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. 

 

Oleh sebab itu menarik penulis untuk meneliti lebih lanjut, dan tertarik untuk 

menulis suatu penelitian yang berjudul “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana 

Penyelundupan” (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean B Bandar Lampung) 

 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat 

memberikan batasan tulisan mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan dengan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral 

Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan ? 

2. Apa sajakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral 

Bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka ruang lingkup tempat penelitian 

dilakukan di Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tipe Madya 

Pabean B Bandar Lampung, serta ruang lingkup waktu penelitian ini pada tahun 
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2016. Pokok pembahasannya berkenaan dengan peranan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil direktorat jendral bea dan cukai dalam penyidikan tindak pidana 

penyeludupan, dan hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat jendral bea 

dan cukai dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan. Untuk lingkup bidang 

ilmu, lingkupnya yaitu bidang Hukum Pidana 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.Tujuan penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian  ini adalah : 

a. Untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat jendral 

bea dan cukai Bandar Lampung dalam proses menanggulangi tindak pidana 

penyelundupan. 

b. Untuk mengetahui hambatan yang di temui Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

direktorat jendral bea dan cukai Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak 

pidana penyelundupan. 

 

 

2.Kegunaan penelitian 

 

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Kegunaan Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan, 

khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang peran dan faktor-faktor 
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penghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat jendral bea dan cukai 

Bandar Lampung  dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. 

 

b. Kegunaan Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau 

masukan informasi yang lebih konkrit serta memberikan solusi dalam 

menanggulangi tindak pidana penyelundupan yang sering terjadi terutama di 

daerah cakupan kerja Direktorat Jendral bea dan Cukai Bandar Lampung, 

Penelitian ini diharapkan pula dapat meningkatkan pengetahuan serta 

memperluas wawasan bagi penulis, maka diharapkan juga penelitian ini dapat 

memberikan tambahan pengetahuan dan rekomendasi strategis kepada 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak 

pidana penyeludupan barang-barang illegal. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
6
 

Teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang 

terdefinisikan dan saling berhubungan. Teori juga menyusun antarhubungan 

                                                           
6

 Soerjono Soekanto. 1986. Penghantar Penelitian Hukum. Jakarta, Universitas Indonesia.  

hlm.125. 
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seperangkat variabel dengan dan dengan demikian merupakan suatu pandangan 

sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-

variabel itu.
7
 

 

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajiban maka ia menjalankan suatu peranan.
8
 Dalam hal penegakan 

hukum tindak pidana ekenomi khusus seperti tindak pidana penyelundupan 

dibutuhkan peranan PPNS sebagai penegak hukum pertama terutama dalam 

melakukan penyidikan dengan dengan tugas dan kewenangan yang seimbang 

antara hak dan kewajiban.  

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi: 

a. Peranan yang seharusnya (expected role) 

Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada 

kehidupan masyarakat. 

b. Peranan ideal (ideal role) 

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system. 

c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) 

                                                           
7
 Amiruddin  Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta, Raja Grafindo 

Persada. hlm.43. 
8
 Soerjono Soekamto. 1997.  Mahasiswa dalam Pembangunan, Lampung: Unila. hlm. 9. 
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Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada 

kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat social yang 

terjadi secara nyata.
9
 

 

Penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif dan represif. 

1. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga 

keemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam 

kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih 

baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja 

diperhitungkan segi biaya, tetapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil 

yang memuaskan atau mencapai hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.
10

  

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah: 

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan preventif dalam arti 

sempit meliputi: 

1. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana sarana yang dapat memperteguh 

moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat  

2. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan 

meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya 

kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan), 

memperbaiki peradaban, dan lain-lain. 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali 

Pers. 2012, hlm 20.  
10

 A. Qirom Samsudin Meliala, Eugenius Sumaryono. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi 
Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberti. 1985. Hlm 46. 
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Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan 

berusaha menciptakan; 

1. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik 

2. Sistem peradilan yang objektif 

3. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
11

 

 

2. Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak 

hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.
12

 Tindakan ini dapat dipandang 

sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini cara aparat 

hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, 

pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan seterusnya sampai pembinaan 

narapidana. 

 

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha 

untuk menekan jumlah kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan 

jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.  

 

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, 

dalam arti: 

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik social; 

                                                           
11

 Bonger. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981. 
Hlm 15.  
12

 Soedjono Dirdjosisworo. Penanggulan Kejahatan (Crime Prevention). Bandung: Alumni. 1976. 
Hlm 32. 
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2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan 

dengan penal dan non penal.
13

 

 

Marc Ancel menyatakan, bahwa modern criminal science terdiri dari tiga 

komponen Criminology, Criminal Law, dan Penal Policy. Dikemukakan olehnya, 

bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya 

mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif 

dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada 

pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana 

putusan pengadilan. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam 

mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan 

bagian dari suatu langkah kebijakan (policy).
14

 

 

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah policy (inggris) atau 

polittiek (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan 

hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam 

kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan 

berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau strafrechts 

polittiek. 

 

Pengertian Hambatan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan 

adalah halangan atau rintangan
15

. Hambatan memiliki arti yang sangat penting 

dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan 

                                                           
13

 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 
2002. Hlm 4.   
14

 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. 
Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005, hlm 75. 
15

 Hasan Alwi.Kamus Besar Bahasa Indonesia.Jakarta:Balai Pustaka,2002.385 
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tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan 

tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan 

terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai 

hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun 

dari luar manusia. 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya 

penanggulangan kejahatan, yaitu: 

a. Faktor hukumya itu sendiri atau peraturan itu sendiri 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum 

d. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut 

diterapkan 

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang 

didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup.
16 

 

Penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) adalah penyidik kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil 

sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP: “Penyidik adalah pejabat 

polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” 

 

                                                           
16

 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali 
Pers. 2012, hlm 8. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang 

PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan 

pengertian PPNS dengan unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. PPNS dalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang 

2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melaksanakan 

penyidikan tindak pidana 

3. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana tertentu yang 

menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi. 

4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah rendahnya 

pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan Berijazah SLTA. 

5. PPNS di angkat oleh menteri Kehakiman setelah menjabat pertimbangan 

dari Kapolri dan Jaksa Agung.  

6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan) PPNS diberikan kewenangan 

melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan 

penyidik Polri. 

 

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak 

pidana di bidang masing-masing. 

2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang 

yang menjadi dasar hukumnya. 

3. Dalam melaksankan tugas sebagaimana tersebut diatas, PPNS tidak 

berwenang melaksanakan penangkapan atau penahanan. 

 

Dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Pasal 112 

menyebutkan bahwa peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

Kepabeanan. Penyidikan sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
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tentang Hukum Acara Pidana.  Lebih lanjut berikut ini akan dijabarkan kedudukan 

dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas 

penyidikan : 

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah
17

 : 

a. “Koordinasi” penyidik  polri. Dan 

b. Dibawah “pengawasan” penyidik polri 

2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri “Memberikan Petunjuk” 

Kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang 

diperlukan. (Pasal 107 ayat (1)). 

3. PPNS tertentu harus “Melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya 

suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan oleh PPNS 

ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidanya kepada 

penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)) 

4. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan hasil penyidikan 

diserahkan kepada penuntut umum, cara penyerahannya kapada penuntut 

dilakukan PPNS melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3)) 

5. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada 

penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3))
18

 

Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti, membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam 

mengumpulkan bukti tersebut PPNS bea dan cukai sesuai dengan amanat Undang-

                                                           
17

M. Yahya, Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Sinar Grafika. 

hlm. 113 
18

Ibid. hlm. 114 
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undang nomor 10 Tahun 1995 Pasal 112 ayat 2 tentang kepabean memiliki 

kewenangan sebagai berikut :  

a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana di bidang Kepabeanan; 

b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di 

bidang Kepabeanan; 

d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka 

melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan; 

e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak 

pidana di bidang Kepabeanan; 

f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, 

barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti 

adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan; 

g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-

undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;  

h. mengambil sidik jari orang; 

i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan; 

j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang 

terdapat di dalamnyaapabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang 

Kepabeanan; 

k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat 

dijadikan sebagai buktisehubungan dengan tindak pidana di bidang 

Kepabeanan; 

l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai buktisehubungan dengan tindak pidana di bidang 

Kepabeanan; 

m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkaratindak pidana di bidang Kepabeanan; 

n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di 

bidang Kepabeanan sertamemeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

o. menghentikan penyidikan; 

p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidangKepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

Dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS (Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil) terutama wilayah Bandar Lampung, Tindak Pidana 

penyeludupan merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi. Pengertian 

tindak pidana penyelundupan (bahasa Inggris; smuggle ; Bahasa Belanda: 

smokkel) ialah mengimpor, mengekspor, menghantar pulaukan barang dengan 
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tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak 

memenuhi formalitas pabean  douaneformaliteiten yang ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan.
19

 

 

Menurut Leden Marpaung mengenai bentuk tindak pidana penyeludupan terbagi 

atas dua bentuk yaitu sebagai berikut :
20

 

1. Penyelundupan Fisik 

Mengekspor atau mengimpor barang-barang tanpa mengindahkan akan 

ketentuan-ketentuan dari ordonansi dan reglemen-reglemen yang terlampir 

padanya ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu 

ketentuan. Penyeludupan ini berlaku ketika sudah diluar pelabuhan. 

2. Penyelundupan Administratif 

Penyelundupan yang masih didalam pelubahan, dimana barang yang akan 

diekspor atau diimpor tidak sesuai karena jumlah, jenis, atau harga barang 

yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh 

kewajiban –kewajiban membayar .  

 

 

2.Konseptual 

 

Secara konseptual penulis menjelaskan pengertian pokok-pokok yang digunkan 

dalam penelitian dan penulisan ini dengan tujuan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang berkaitan 

dengan judul penulisan skripsi ini : 

                                                           
19

Baharuddin Lopa.1990. Tindak Pidana Ekonomi: Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan. 

Pradnya Paramita,. hlm. 29. 
20

Leden Marpaung. 1991. Tindak pidana penyelundupan: masalah dan pemecahan. Gramedia 

Pustaka Utama,. hlm. 5. 
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a. Peranan adalah tindakan yang di lakukan orang atau sekelompok orang 

dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang di 

harapkan, di miliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di 

masyarakat.
21

 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22

 

c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah nama dari sebuah instansi 

pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai.
23

 

d. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 

barangsiapa melanggar larangan tersebut.
24

 

e. Penyelundupan adalah Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan 

tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak 

memenuhi formalitas pabean(douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh 

Peraturan Perundang-undangan.
25

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan Skripsi secara 

keseluruhan diuraikan sebagai berikut: 
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 Poerwadarminta, , Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka. 1986 . hlm. 735. 
22

 Bambang Waluyo. Pidana dan pemidanaan. Sinar Grafika, 2000. hlm. 58. 
23

 Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai, Pada Tanggal 1 

April 2016, pukul 14.48 WIB 
24

 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara. hlm. 54. 
25

Baharudin Lopa, 2002,  Tindak Pidana Ekonomi:Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, 

Jakarta: Penerbit PT. Pratnya Paramita. hlm.29. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai
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I.  PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta 

menguraikan tentang sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman yang berisikan tentang 

pengertian penyelundupan, macam-macam tindak pidana penyelundupan dan 

unsur-unsurnya, dan mengenai peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam 

menanggulangi tindak pidana penyelundupan 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang 

menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan 

masalah yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis 

data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari 

data yang telah terkumpul dilakukan analisis. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang terdapat dalam tulisan 

ini melalui data primer dan sekunder, data yang diperoleh dari wawancara para 

narasumber dan studi kepustakaan. Pada bab ini akan membahas sekaligus 
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menjawab permasalahan mengenai, bagaimana peranan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. 

 

 

V. PENUTUP 

 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam 

penulisan skripsi ini . 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Peran 

Peranan menurut Grass Mason dan MC Eachen yaitu sebagai perangkat harapan 

harapan yang di kenakan pada individu atau kelompok yang menempati 

kedudukan sosial tertentu.
26

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang 

menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.
27

Secara 

sederhana menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan kemasyarakatan; 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 

3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial mayarakat.  

 

 

                                                           
26

 Grass Mason dan MC Eachen, Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, Jakarta: Raja Grafindo, 

1995, Hlm. 100. 
27

 Diakses dari http://kbbi.web.id/peran Pada Tanggal 27 April 2016, Pada Pukul 21.21 

http://kbbi.web.id/peran
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Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi: 

d. Peranan yang seharusnya (expected role) 

Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada 

kehidupan masyarakat. 

e. Peranan ideal (ideal role) 

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan 

sesuai dengan kedudukannya dalam suatu system. 

f. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role) 

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada 

kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat social yang 

terjadi secara nyata.
28

 

Melalui teori penggunaan peran dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara 

individu yang melakukan suatu perbuatan (Aktor) dengan struktur sosial. Dalam 

hal ini Stryker membangun teori peran dengan mengunakan prinsip umum sebagai 

berikut 
29

: 

1. Tindakan manusia (Aktor) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan 

diklasifikasi. Melalui interaksi dengan orang-orang lain, aktor 

mempelajarari bagaimana cara menggolong-golongkan cara bertindak. 

2. Aktor mempelajari simbo-simbol yang digunakan untuk menentukan 

posisi. Peran sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi 

sosial 

                                                           
28

 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali 
Pers. 2012, hlm 20.  
29

Munir, Fuady. 2011. Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum. Kencana, Jakarta., hlm. 301 
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3. Struktur sosial berskla luas (yang merupakan pola priilaku yang 

terorganisir) dimana dengan struktur sosial tempat aktor bertindak 

4. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial, mereka berprilaku dan 

memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut. 

5. Ketika aktor berinteraksi, dia mendefinisikan situasi dengan mengaplikasu 

nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap dirisendiri. Penetapan 

situasi ini kemudian digunakan aktor untuk mengorganisasai prilaku 

dirinya sendiri 

6. Prilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial, meskipun ada paksaan 

dari makna sosial tersebut. Yang berlaku adalah teori role making dimana 

aktor tidak semata-mata menerima saja suatu peran  

7. Struktur sosial juga membatasi hingga di tingkat mana suatu peran boleh 

diciptakan, jadi bukan hanya menerima begitu saja peran tersebut. Ada 

struktur sosial tertentu yang memungkinkan aktor lebih kreatif, tetapi juga 

sebaliknya 

 

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok 

yang dalam hal ini Penyidik Bea dan Cukai memiliki peran krusial sebagai aktor 

dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Dalam hal ini peranan yang 

dilakukan oleh penyidik bea dan cukai harus sesuai dengan Tugas Pokok  

 

 

 

B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

 

Selain Polri yang dimaksud Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu 

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan 
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,penyidik pejabat pegawai negeri sipil itu lazim disingkat  PPNS. Sehingga tidak 

semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua undang-

undang ada klausal berkaitan dengan penyidikan.
30

 Karena tidak semua Pegawai 

Negeri Sipil dapat menjadi penyidik sehingga dibuthkan syarat maupun ketentuan 

untuk dapat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, adapun syarat-syarat Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: 

1. Masa kerja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 2 (dua) 

tahun; 

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b); 

3. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas; 

4.  Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; 

5. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan; 

6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian 

pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai 

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut; 

7. Sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter 

dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan 

8. Mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

 

Menunjuk PPNS yang terbatas sepanjang menyangkut dengan tindak pidana 

ekonomi dalam hal ini tindak pidana penyelundupan smuggling, pelimpahannya 

diberikan keapada PPNS hanya terbatas sepanjang yang menyangkut tindak 

pidana yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus tersebut. Hal ini sesuai 

dengan pembatasan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi 

landasan hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada dibawah 

koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
31

 

 

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang 

PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang 

                                                           
30

 Bambang Waluyo, Op.Cit. hlm.52 
31

  M. Yahya, Harahap, Op.Cit. hlm, 113 
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Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan 

pengertian PPNS dengan unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang 

2. Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melaksanakan 

penyidikan tindak pidana 

3. Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana tertentu yang 

menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi. 

4. PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah 

rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan Berijazah 

SLTA. 

5. PPNS di angkat oleh menteri Kehakiman setelah menjabat pertimbangan 

dari Kapolri dan Jaksa Agung.  

6. Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan) PPNS diberikan kewenangan 

melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan 

penyidik Polri. 

 

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau 

tindak pidana di bidang masing-masing. 

2. PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang 

yang menjadi dasar hukumnya.Dalam melaksankan tugas sebagaimana 

tersebut diatas, PPNS tidak berwenang melaksanakan penangkapan atau 

penahanan. 

 

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang : 

1. Melakukan pemeriksaaan atas kebenaran laporan atau keterangan 

berkenaan dengan tindak pidana.  

2. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan 

tindak pidana. 

3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang setiap orang berkenaan 

dengan peristiwa tindak pidana. 

4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumentasi, lain 

berkenaan dengan tindak pidana. 

5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan 

bukti, pembukuan, catatan, dan dokumentasi lain. 

6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang 

dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana. 

7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 

lanjut pidana.  

8. Menghentikan penyidikan. 
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9. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio 

visul. 

10. Melakukan penggeledahan terhadap bahan, pakaian, ruangan, dan/atau 

tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana. 

Dan/atau 

11.  Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. 

 

Adapun mengenai kewajiban PPNS adalah sebagai berikut : 

1. Sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukan 

kepada penyidikan Polri. 

2.  Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan 

3. Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Polri. 

4. Menyerahkan berkas hasil penyidikan penuntut Umum melalui penyidik 

Polri. 

5. Wajib memberitahukan tentang penyidikan yang dilakukan kepada 

Penyidik Polri dan P Penuntut Umum. 

 

 

 

Walaupun sudah diatur secara umum tugas dari PPNS secara khusus dalam 

Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabean, dalam mengumpulkan 

bukti mengenai tindak pidana penyelundupan PPNS bea dan cukai sesuai dengan 

amanat Pasal 112 ayat 2 tentang kepabean memiliki kewenangan sebagai berikut :  

a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak 

pidana di bidang Kepabeanan; 

b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di 

bidang Kepabeanan; 

d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka 

melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan; 

e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak 

pidana di bidang Kepabeanan; 

f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, 

barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti 

adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan; 

g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-

undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;  

h. mengambil sidik jari orang; 

i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan; 

j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang 

terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang 

Kepabeanan; 
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k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat 

dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

Kepabeanan; 

l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

Kepabeanan; 

m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan; 

n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di 

bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

o. menghentikan penyidikan;  

p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab. 

 

 

 

C. Bea dan Cukai 

 

 

Bea dan cukai merupakan pajak yang dipungut oleh negara pada saat barang-

barang melewati batas negara untuk dimasukkan ke ataupun dikeluarkan dari 

negara,
32

 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan UU 

17 Tahun 2006 tentang kepabean . 

 

a. Pengertian Bea 

Bea adalah pajak tidak lalngsung yang dipungut dari mereka yang melakukan 

pengimporan dan pengeksporan barang.
33

 Bea ini dalam ketentuan undang-

undang 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean terbagi menjadi 2 yaitu : 

1. Bea Masuk pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang 

dikenakan terhadap barang yang diimpor. 

2. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang 

dikenakan terhadap barang ekspor. 
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Mochammad Anwar, Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan, Penerbit Alumni Bandung, 

1982, hlm. 15 
33

Ibid, hlm. 15 
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b. Pengertian Cukai 

 

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu 

yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu 

dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan 

dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu 

pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
34

 Berdasarkan 

UU 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang 

Cukai mengatakan bahwa pengertian cukai adalah pungutan negara 

yangdikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat 

ataukarakteristik yang ditetapkan dalamundang-undang tersebut.Cukai yang 

dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari
35

: 

a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang 

digunakan dan proses pembuatannya; 

b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan 

tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, 

termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; 

c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, 

dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan 

digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam 

pembuatannya. 

                                                           
34

Diakes dari https://id.wikipedia.org/wiki/Cukai Pada Tanggal 3 Mei 2016 Pada Pukul 15.09 WIB 
35

Diakses dari http://www.beacukai.go.id/arsip/cuk/cukai.html Pada Tanggal 03 Mei 2016 Pada 

Pukul 15.10 WIB. 
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Sedangkan Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai 

sifat atau karakteristik, sebagai berikut 
36

: 

a. konsumsinya perlu dikendalikan, 

b. peredarannya perlu diawasi, 

c. pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup,atau  

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan 

 

 

 

D. Tindak Pidana Penyeludupan 

 

Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau 

mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.
37

 

 

Undang-undang yang mengatur penyelundupan terkait masuknya barang impor 

secara ilegal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

Yang tertuang dalam Pasal 102, yaitu setiap orang yang:  

1. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);  

2. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa 

izin kepala kantor pabean;  

3. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan 

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);  

                                                           
36

Ibid. 
37

Ibid, hlm. 59 
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4. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan 

pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;  

5. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;  

6. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya 

dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat 

lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai 

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan 

Undang-Undang ini;  

7. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat 

penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak 

dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau  

8. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam 

pemberitahuan pabean secara salah,  

 

 

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 

perbuatan pelaku baru dapat dikategorikan penyelundupan hanya apabila dalam 

hal tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang tersebut, dalam arti kata, 

apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan 

ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk 

perbuatan tindak penyelundupan.  

Seringkali apabila ada upaya penyelundupan atau beredarnya barangbarang impor 

ilegal di kalangan masyarakat, maka masyarakat condong untuk memojokkan 

bahkan memvonis aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah 

satu penyebab timbulnya hal tersebut. Kalangan masyarakat umumnya menuding 

DJBC sebagai part of the problem bukan sebagai solve the problem. Tudingan 

tersebut walaupun sangat naif, tapi tentu dapat kita maklumi karena DJBC adalah 

satu-satunya aparat yang berwenang dalam pengawasan keluar masuknya barang. 

Penyelundupan adalah masalah yang sangat complicated dengan melibatkan 

banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan 
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tertentu (vested interest) yang bermain di sana. Mereka itulah yang berusaha 

mengeruk keuntungan dengan adanya penyelundupan.
38

 

 

Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, 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 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. Kalau acuannya dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan mungkin bisa dimaklumi karena pasal tersebut membuat 

suatu celah bagi pengawasan tindak penyelundupan dengan minimnya kriteria 

suatu tindak penyelundupan sehingga memberikan toleransi sangat besar bagi 

penyelundup atau pihak-pihak yang berkepentingan.
39

 

 

Sistem self assessment yang dianut Bea dan Cukai selama ini mengundang suatu 

dilema di mana di satu sisi lebih mengutamakan pelayanan dengan kelancaran 

arus barang dan dokumen, tetapi di sisi lain dituntut untuk melakukan pengawasan 

lebih mendalam. Salah satu bentuk pengawasan terhadap sistem self assessment 

ini adalah post clearence audit. 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 

clearence, hingga pada proses pengeluaran barang tiba. Sebagus apa pun sistem 
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yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional 

ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan 

yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa 

berjalan dengan baik atau justru sia-sia.  

 

Aspek formal dan kegiatan-kegiatan prosedural, utamanya yang berkaitan dengan 

pencegahan dan penindakan penyelundupan relatif tidak sulit. Permasalahan 

selalu timbul begitu kita mulai menyimpang dari proses standar. Penyebab 

penyimpangan bisa banyak, bervariasi, dan punya tingkat kedalaman beda-beda 

yang satu sama lain tergantung pada modus intervensi yang ada. Semua 

keruwetan peraturan, sistem, prosedur, bertumpuk dan tumpang tindihnya 

institusi, hanyalah merupakan aspek-aspek yang dapat menjadi "kambing hitam" 

dari persepsi yang tidak sama dari pimpinan, pejabat, atau pegawai yang punya 

"relevansi" dengan upaya mencegah dan memberantas penyelundupan.
40

 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, maka yang mempunyai wewenang 

penuh dalam menangani pemberantasan penyelundupan adalah tetap pada 

"pundak" Bea Cukai. Sedangkan instansi lainnya hanya bersifat membantu saja, 

itu pun apabila diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai sehubungan dengan segala 

kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya 

perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri turut menyumbang 

timbulnya penyelundupan. Semakin tinggi perbedaan harga, maka semakin besar 

kemungkinan terjadinya penyelundupan karena adanya disparitas harga.Sistem 
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yang tidak efektif tentulah akan berimplikasi pada tingkat harga jual produk yang 

semakin besar. Misalnya, kasus harga gula dengan tata niaganya yang panjang 

dan tidak efisien. Akibatnya, harga gula menjadi mahal dan orang pun menjadi 

cenderung menyelundupkan gula.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Metodologi tidak terletak pada apa yang kita ketahui atau pengetahuan, tetapi 

pada bagaimana kita mengetahui.
41

 Metode digunakan sebagai cara kerja untuk 

memhami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.
42

 Soerjono Soekanto 

mengatakan, metodelogi berasal dari kata metode yang artinya jalan. Namun 

menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu 

tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang 

umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu 

prosedur. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian 

digunakan langkah-langkah sebagai berikut
43

 : 

 

A. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan 

menggunakan dua macam pendekatan yaitu :  

1. Pendekatan secara normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 

mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat 

teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan 

permasalahan mengenai penyelundupan. 

2. Pendekatan secara empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan 
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mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan 

informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini 

dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang 

dianggap mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang 

dibahas. 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan 

yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu :  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama,
44

 terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dalam penulisan skripsi.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan 

dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, 

doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, 

mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan 

dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri antara lain
45

:  

1. Bahan hukum primer antara lain :  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b. Undang-Undang no 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) 
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c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang 

dikemukakan para ahli, keputusan Presiden no 73 tahun 1967, aturan-

aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya.  

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ; 

literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan 

lain-lain. 

C. Narasumber 

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik 

mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui 

secara jelas tentang suatu informasi.
46

 Pada penelitian ini penentuan narasumber 

dibatasi pada : 

1. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan : 1 orang 

2. PPNS Bea Cukai Bandar Lampung   : 1 orang 

3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana  

Universitas Lampung     : 1 orang  + 

         3 orang 
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D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data  

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan. 

a. Studi Pustaka (library research) 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, 

mencatat,dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang 

sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah 

direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan 

pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada 

terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.  

2. Pengolahan Data 

Tahapan  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  meliputi kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan 

dengan pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, 

buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.  

2. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya 

dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.  

3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah 

ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam 

menginterprestasikan data.  
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E. Analisis Data 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu 

analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, 

analisis data tidak keluar dari lingkup sumber yang ada. Bersifat deduktif, 

berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk 

menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan 

seperangkatdata dengan seperangkat data yang lain.
47
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V. PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan 

bahwa:  

1. Peranan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung  

dalam menjalankan peran atau tugasnya sudah baik. Hal ini terlihat  

dari upaya preventif yang dilakukan PPNS Bea dan cukai dengan 

diadakannya patroli ke lapangan setiap harinya oleh petugas sehingga 

banyak kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh PPNS 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung. Hal ini juga 

karena PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya selalu melakukan koordinasi dengan instansi 

lainnya . Upaya represif bea dan cukai yakni dengan menanngulangi 

,mengambil tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya penyelundupan 

2. Faktor penghambat PPNS bea dan cukai sebagai penyidik dalam 

menanggulangi tindak pidana penyeludupan : 

Komunikasi Lintas instansi yang memerlukan waktu lama bahkan 

hingga sampai 1 bulan sehingga memakan waktu proses penyidikan 

yang sedang dilakukan. . Koordinasi antar penegak hukum memegang 

peranan penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak 
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pidana penyelundupan. Begitu pula halnya dengan proses penyidikan 

tindak pidana penyelundupan yang tidak hanya melibatkan POLRI 

sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) dari berbagai instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-

Undang. Tumpang tindih kewenangan penyidikan dalam pelaksanaan 

tugas yang menyebabkan tarik menarik kewenangan dengan penyidik 

dari instansi aparat penegak hukum. Masing-masing berjalan sendiri-

sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang 

terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik yang 

diberi kewenangan oleh undang-undang. Bahkan terkadang muncul 

arogansi masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan 

terhadap kasus-kasus tindak pidana penyelundupan berdasarkan 

kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang. 

Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penyidikan 

dan minimnya anggaran dalam kegiatan penyidikan juga menjadi 

faktor penghambat bagi PPNS dalam menanggulangi tindak pidana 

penyelundupan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka penyusun dapat 

memberikan saran adanya koordinasi yang baik antara penyidik pegawai 

negeri sipil dari instansi lainnya , sehingga dapat bersinergi dengan baik  

dalam proses penanggulangan tindak pidana penyelundupan . 
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