
 

84 

 
 
 
 
 
 

IV.      PENUTUP 
 

 
 

A. Simpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas , maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Peredaran handphone black market merupakan tindak pidana penyelundupan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan 

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

hukum dalam hal ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu pihak 

Kepolisian dan Bea Cukai. Pihak PPNS Bea Cukai dan Kepolisian mempunyai 

tugas dan kewenangan sesuai dengan aturan dan dasar hukum yang berlaku 

untuk melakukan upaya penegakan hukum melalui mekanisme tata kerja dan 

koordinasi dengan berbagai pihak dengan serangkaian tindakan penyelidikan 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang. 

 
2. Faktor-faktor  terjadinya  penghambat  penegakan  hukum  terhadap  peredaran 

handphone black market yaitu disebabkan oleh faktor lemahnya undang- 

undang yang mengatur peredaran handphone black market dan sanksi hukum 

yang  sudah  ada  kurang  memberikan  efek  jera  bagi  para pelaku  kejahatan, 

sehingga mengakibatkan banyaknya pelaku kejahatan yang tetap acuh terhadap 

peraturan hukum yang sudah berlaku. Kurangnya faktor sarana dan prasarana 
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serta kerja sama (keterpaduan) antar komponen-komponen yaitu penyidik 

Polri/PPNS Bea dan Cukai, Jaksa, dan Hakim. Hal pokok yang menghambat 

pelaksanaan  peredaran  handphone  black  market  selain  pada  peran  para 

penegak  hukum  yaitu  terletak pada  faktor  masyarakat,  hal  ini  dikarenakan 

tingginya sifat egoisme masyarakat terhadap sesama manusia. 

 

 

A. Saran 
 

 

1. Kepada penegak  hukum  yaitu  Kepolisian  Polresta  Bandar  Lampung  dalam 

melakukan  penegakan  hukum  terhadap  peredaran  handphone  black  market 

agar melakukan koordinasi antar aparat penegak hukum meliputi PPNS Bea 

dan cukai serta Kepolisian dengan melakukan tindakan khusus melalui cara 

operasi besar-besaran terhadap toko dan counter serta gudang penyimpanan 

handphone dan juga perlunya melakukan patroli di wilayah perairan Lampung 

dan sekitarnya. Serta kepada   Kantor Pengawasan dan Pelayanan  Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean B (KPPBC TMP B) Bandar Lampung dalam 

menjalankan ketentuan administrasi kepabeanan secara konsisten, mengingat 

hal tersebut sangat merugikan keuangan pemerintah Republik Indonesia dari 

sektor penerimaan pajak dan di harapakan akan memberikan efek jera bagi 

pelaku dan merupakan pelajaran bagi masyarakat yang lain untuk tidak 

melakukan tindak pidana peredaran handphone black market di Bandar 

Lampung. 

 

2. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih mematuhi peraturan hukum yang 

berlaku khususnya terhadap peredaran handphone black market yang erat 

kaitannya dengan penyelundupan barang yang diatur dalam UU Nomor 17 



 

 
 

 
ahun 2006 tentang Kepabeanan. Masyarkat harus berhati-hati dalam memilih 

handphone, serta mempertimbangkan keputusan   pada saat membeli barang 

atau handphone yang diduga dari hasil penyelundupan ataupun barang ilegal 

dengan  harga  yang  jauh  lebih  murah,  karena  hal  tersebut  selain  dapat 

merugikan keuangan negara karena tidak melalui Bea Cukai juga dapat 

merugikan diri sendiri. Sehingga diharapkan partisipasi masyarakat agar ikut 

serta dalam penegakan hukum terhadap peredaran handphone black market. 


