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I. PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Problema hukum di era globalisasi saat ini baik dalam bidang ekonomi, politik, 

maupun bisnis, tidak pernah ada habisnya. Dimulai dari korupsi yang merajalela 

dilakukan oleh para pejabat negara, tingginya impor produk dari negeri Cina yang 

beredar di Indonesia sehingga produk di pasaran lebih dominan dikuasai oleh 

negeri panda dibanding produk dari negeri kita sendiri, berbisnis di bidang 

investasi yang berujung pada penipuan kepada konsumen dan masih banyak lagi 

problema yang lainnya.  

 
Penegakan hukum semakin jauh dari rasa keadilan karena didapati berbagai 

putusan penegakan hukum yang tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi 

rasa keadilan para pencari keadilan masyarakat pada umumnya. Menurut Bagir 

Manan
1
 penegakan hukum yang terjadi, tidak atau menjadi hambatan untuk 

mendorong kegiatan atau Perubahan sosial. 

 
Kemajuan teknologi dewasa ini, telah menempatkan handphone sebagai 

perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian 

besar masyarakat modern saat ini. Oleh karena itu, penjualan dan peredaran 

handphone dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan dan perkembangan yang 

cukup besar. Salah satunya, dapat dibuktikan dengan beberapa handphone yang 

                                                           
1
 Bagir Manan, menegakkan Hukum Suatu Pencarian. Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta,2009, 

hlm.51. 
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dimiliki oleh sebagian besar masyarakat (GSM dan CDMA), bahkan tidak jarang 

seseorang memiliki dan menggunakan lebih dari satu handphone.  

 
Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah memberikan 

banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing 

menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh produsen ke 

dalam pangsa pasar dalam negeri (masyarakat). Tentu saja, hal ini telah 

menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone, 

sehingga beberapa pengusaha distributor banyak yang tidak mampu bersaing 

secara “sehat”, melakukan pendistribusian handphone secara “ilegal”, seperti 

mendistribusikan handphone-handphone dengan cara menghindari pajak. Salah 

satu cara ini, dapat memberikan manfaat bagi distributor dalam melakukan 

penekanan pangsa pasar handphone ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah 

dan murah, tanpa mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh para distributor itu 

sendiri. 

 
Secara umum, handphone ilegal (selundupan) atau yang dikenal oleh masyarakat 

sebagai handphone black market,
2
 sangat berbeda dengan handphone resmi atau 

yang biasa disebut sebagai handphone Legal. Pada hakikatnya handphone black 

market merupakan handphone yang sengaja diselundupkan ke dalam negeri 

dengan cara menghindari sistem perpajakan Negara. Sedangkan handphone legal 

merupakan handphone yang didistribusikan melalui distributor resmi yang 

                                                           
2
  Istilah Black Market atau Pasar gelap  adalah sebuah sektor ekonomi yang melibatkan transaksi 

ekonomi illegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tidak sah dan 

barang-barang tersebut merupakan barang illegal.  

http://doclocommunity.blogspot.com/2014/05pengertian-black-market-atau-pasar-

gelap.html.tanggal/15/10/2014.pkl/23:59. 

 

http://doclocommunity.blogspot.com/2014/05pengertian-black-market-atau-pasar-gelap.html.tanggal/15/10/2014.pkl/23:59
http://doclocommunity.blogspot.com/2014/05pengertian-black-market-atau-pasar-gelap.html.tanggal/15/10/2014.pkl/23:59
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memiliki kerja sama penjualan atau pasca penjualan dengan produsen handphone, 

serta telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

Berbeda lagi dengan jenis handphone Refurbished, rekondisi, dan tray.
3
  

 
Peredaran handphone black market di masyarakat lahir ketika pembeli tidak 

mengetahui dan memahami, bahwa handphone yang dibeli merupakan handphone 

black market atau handphone asli. Hal ini lebih diperburuk lagi dengan oknum 

penjual yang tidak memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup terhadap 

calon pembeli mengenai status handphone yang penjual tawarkan kepada calon 

pembeli. 

 
Black market yang sering disingkat menjadi sebutan BM merupakan keadaan 

suatu barang yang sama persis dengan aslinya tapi bukan merupakan barang 

original atau seperti replika saja atau banyak orang menyebutnya sebagai barang 

reject. Untuk membedakan handphone tersebut dapat dikenali dengan mudah 

berdasarkan karakteritik-karakteristik sebagai berikut:
4
 

1) Nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) 

Umumnya handphone BM dikirimkan tanpa menggunakan kardus yang 

dicetak sesuai dengan nomor IMEI masing-masing handphone. Selain itu, 

nomor IMEI pada umumnya dapat memberikan identitas Negara tujuan 

                                                           
3
 Dalam istilah asing Refurbished memiliki arti yaitu pembaharuan atau diperbaharui, jadi ketika 

dikaitkan dengan pengertian handphone refurbished ialah handphone yang tidak memenuhi 

standar kualitas, atau cacat produksi yang terlanjur dikeluarkan pasar, oleh pabrik ditarik dan 

diperbaharui kembali dam kemudian dipasarkan dengan harga miring. Sedangkan rekondisi 

adalah barang bekas yang disulap dengan sedikit perbaikan sehingga terlihat baru untuk 

kemudian dibuat dus dan label. Berbeda dengan tray yaitu barang atau produk yang biasanya 

tidak memilik box karena barang tersebut merpakan barang refurbished. 

http://damarshare.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-refurbished-

rekondisi.html.tgl.03/10/2014/pkl.14.38.  
 

4
 http://kammilasaffirah.blogspot.com/2012/04/peredaran-produk-black-market.html/23:26 WIB 

kamis-11-09-2014 

http://damarshare.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-refurbished-rekondisi.html.tgl.03/10/2014/pkl.14.38
http://damarshare.blogspot.com/2012/05/pengertian-barang-refurbished-rekondisi.html.tgl.03/10/2014/pkl.14.38
http://kammilasaffirah.blogspot.com/2012/04/peredaran-produk-black-market.html/23:26%20WIB%20kamis-11-09-2014
http://kammilasaffirah.blogspot.com/2012/04/peredaran-produk-black-market.html/23:26%20WIB%20kamis-11-09-2014
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pendistribusian handphone. Untuk mengetahui masing-masing nomor seri 

IMEI, maka kita dapat menekan *#06# (standar internasional GSM) dan 

*3001#12345# (standar internasional CDMA) yang diikuti dengan menekan 

tombol OK. Nomor IMEI ini, terdiri atas sejumlah digit serial number yang 

unik, yang tidak sama antara handphone satu dengan yang lainnya. 

 
2) Layanan pasca penjualan (Garansi) 

Garansi merupakan jaminan dari pihak distributor kepada para konsumen 

mengenai kualitas handphone yang digunakan. Apabila handphone yang akan 

dibeli memiliki layanan garansi principal. Seperti garansi Nokia, garansi 

Samsung, garansi Iphone dan garansi Blackberry maka handphone yang dijual 

merupakan handphone resmi (legal). Sedangkan apabila handphone yang akan 

dibeli memiliki layanan pasca penjualan (garansi) distributor atau garansi toko, 

maka handphone tersebut merupakan illegal atau black market.  

 
Layanan pasca penjualan atau garansi biasanya ditandai secara fisik dengan 

adanya stiker segel distributor resmi yang melekat pada handphone dan melekat 

pada dus-nya, seperti Nokia Indonesia dan Samsung. Selain itu, handphone-

handphone black market pada umumnya memiliki dus-handphone yang kurang 

baik dibanding dengan handphone resmi, selain itu buku panduan yang tidak 

ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Apabila peninjauan hukum yang berlaku 

dari pandangan perlindungan konsumen terkait dengan status handphone black 

market, maka sebenarnya keberadaan handphone black market, telah berlawanan 

dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

Pasal 4 berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan 
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informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta 

jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya. 

 
Konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian 

barang dan/atau jasa, karena salah satu perlindungan konsumen, ditujukan untuk 

dapat mengangkat harkat dan martabat konsumen itu sendiri, dengan cara 

menghindarkannya dari dampak buruk pemakaian barang dan/atau jasa, selain 

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen yang dapat menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggungjawab 

dalam berusaha (Pasal 2 dan Pasal 3). Selaras dengan hal ini, Pasal 7 telah 

menegaskan bahwa, penjual harus memberikan informasi yang benar, jelas dan 

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 

 
Peredaran handphone Illegal dimasyarakat juga bertentangan dengan peraturan 

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, pada Pasal 32 yang 

berbunyi : 

(1) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, 

dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia 

wajib memperhatiakan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai 

dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku. 

(2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Ketentuan pidana terkait dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 

Tentang Telekomunikasi yaitu terdapat pada Pasal 52 yang berbunyi: 

“Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau 

menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik 

Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 
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lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah)”. 

 
 
Peredaran handphone black market juga berkaitan dengan kegiatan ekspor dan 

impor barang, hal ini dapat di tinjau dari status barang yang tidak memiliki izin 

Bea dan Cukai. Handphone black market biasanya didapat dari Negara tetangga 

lalu masuk ke Negara Indonesia tanpa melalui jalur resmi atau dapat dikatakan 

penyelundupan barang dengan status tidak resmi (Illegal). Masalah perizinan 

terhadap status barang handphone black market tersebut menjadi permasalahan 

hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang 

Kepabeanan. Peraturan berkaitan kegiatan impor dan ekspor barang yang tertuang 

dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B sebagai berikut: 

Pasal 102: 

Setiap orang yang 

a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); 

b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain 

tanpa izin kepala kantor pabean; 

c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan 

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

d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam 

pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan 

dan/atau diizinkan; 

e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; 

f. 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; 

g. 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 

h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor 

dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan 

penyelundupan di bidang impor 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). 
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Pasal 102A: 

Setiap orang yang 

a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; 

b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor 

dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan 

negara di bidang ekspor; 

c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor 

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); 

d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala 

kantor pabean; atau 

e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah 

sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan 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). 

 
 

Pasal 102B: 

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A 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 

Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. 
 
 
Peredaran Handphone black market juga semakin marak terjadi di Bandar 

Lampung adanya beberapa tempat perbelanjaan yang menawarkan dan menjual 

berbagai macam Handphone black market dengan beragam harga yang sangat 

miring dibandingkan dengan harga asli.  

 
Kasus peredaran handphone black market di Kota Bandar Lampung terjadi dari 

waktu-kewaktu, terus meningkat. Untuk mendapatkannya pun sangat mudah. Bisa 

dicari di gerai resmi, counter handphone, hingga online, atau sosial media seperti 

facebook dan twitter. Selain online peredaran handphone black market juga 

mudah didapati di toko handphone di mal-mal Bandar Lampung. Salah satunya di 

toko IC, pegawai toko bernama Dinan menawarkan Samsung tipe S3 yang ia 
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tawarkan Rp 2 juta. Selain itu juga di counter FC pada mal yang sama, ia 

menawarkan Samsung Galaxy S4 seharga Rp 2,4 juta. Menurut pegawai FC, 

Resty harga Samsung Galaxy S4 asli saat ini berada dikisaran harga Rp 5,8 juta-

Rp 9,8 juta, bergantung pada tipenya. Pihak counter mengatakan bahwa apabila 

ingin tipe handphone yang lain, harus DP (Down Payment) dahulu. Selain itu juga 

selain menyediakan handphone black market counter tersebut juga menyediakan 

handphone Replika lengkap.
5
 

 
Peredaran handphone illegal atau black market di Bandar Lampung menjadi suatu 

problema hukum yang melanggar keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2006 tentang Kepabeanan dan hingga saat ini belum menemui jalan keluar 

sehingga masih diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta efektifitas 

keberlakuan undang-undang terkait dengan peredaran handphone black market. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui secara lebih mendalam yang berkaitan dengan penegakan hukum 

terhadap peredaran handphone black market dan menuangkannya ke dalam 

bentuk karya ilmiah yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Peredaran Handphone Black Market di Bandar Lampung” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 http://issu.com/ayep3/docs/011013-RADAR LAMPUNG-Selasa,01-10-2013-Laporan Khusus  

Hp Palsu Serbu Lampung. diakses tanggal 23-november-2014. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 
 

1. Permasalahan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan 

dalam penulisan ini adalah : 

a.  Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap peredaran handphone black 

market di Bandar Lampung? 

b. Mengapa terjadi hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap peredaran 

handphone black market di Bandar Lampung? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup substantif dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan 

objektif pada penegakan hukum pidana. Ruang lingkup penelitian akan dibatasi 

pada upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepabeanan dan Polri 

serta hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan penegakan hukum 

pidana terhadap peredaran handphone black market di wilayah Bandar Lampung 

pada rentan Tahun 2012-2014. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :  

a. Untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum terhadap peredaran handphone black market. 

b. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap 

peredaran handphone black market. 
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2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini yaitu terdiri dari kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis. 

a. Kegunaan  Teoritis  

Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

bagi aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim serta 

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka penegakan hukum bagi pelaku 

tindak pidana kekerasan terhadap peredaran handphone black market. 

 
b. Kegunaan Praktis  

Secara Praktis dari penelitian ini diharapkan : 

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan dalam rangka 

penegakan hukum terhadap peredaran handphone black market serta 

sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti yang akan datang. 

b. Bagi Masyarakat Umum 

1) Masyarakat dapat mengetahui lebih jelas mengenai norma-norma dan 

Undang-Undang yang berlaku dalam menghadapi permasalahan 

peredaran handphone black market. 

2) Bagi Mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan dan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

Sehingga semakin menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum, 

khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana. 

3) Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk memperdalam pengetahuan penulis terhadap hukum pidana. 
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Penegakan hukum pidana terhadap 

peredaran handphone black market 

Faktor-faktor penghambat penegakan 

hukum pidana terhadap peredaran 

handphone black market 

D. Kerangka Pemikiran 

1.  Alur Pikir Penelitian 
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Permasalahan Tesis 

 

TEORI HUKUM 

1. Penegakan hukum Pidana 

2. Faktor-faktor penghambat penegakan 

hukum 
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2. Kerangka Teori 

Handphone merupakan suatu benda atau alat komunikasi yang berfungsi sebagai 

perantara jarak jauh. Handphone merupakan produk telematika oleh karena itu, 

keberadaan handphone sangat diperlukan bagi sebagian besar masyarakat sebagai 

alat komunikasi, namun saat ini banyak ditemukan produk-produk telematika 

yang melanggar hukum seperti produk palsu dan produk hasil penyelundupan. 

Barda Nawawi Arief memberi arti pada penegakan hukum
6
 adalah : 

a. keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemelihara keseimbangan 

hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia 

serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara 

adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan 

perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

b. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah 

tegaknya hukum, keadilan, dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

 
Sedangkan menurut Bagir Manan,

7
 ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk 

penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, pertama, aturan hukum yang akan 

ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi 

muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya 

manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada 

umumnya. Kedua, pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci 

                                                           
 
7
 Bagir Manan, menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta,2009, 

hlm.57 
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utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Ditangan penegak hukum, 

aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah 

hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. Ketiga, lingukngan 

sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum, baik dalam pembentukan maupun 

penegakannya, sangat  dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, 

politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat 

berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah 

cermin masyarakat. 

 
Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Soedarto 

memberi arti pada penegakan hukum yaitu perhatian dan penggarapan perbuatan-

perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) 

maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in 

potenti).
8
 Sedangkan menurut Satjipto Raharjo:

9
 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses 

untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang 

disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran 

pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan 

hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini 

menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Perumusan pikiran 

pembuat Undang-Undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan 

hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu 

dijalankan.   

 

                                                           
8
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung Alumni 1985, Hukum dan Hukum Pidana, 

Bandung Alumni 1988. 
9
 Satjipto Raharjo, Masalah Penegak Hukum, suatu tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum 

Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta 1983. 
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Menurut Soerjono Soekanto,
10

 secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan 

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan 

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak 

sebagai rangkuman penjabaran nilai tahan akhir, untuk menciptakan, memelihara 

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai 

suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan 

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi 

mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara 

hukum dan moral. 

 
Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum 

sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:
11

 

 
a. Faktor Hukum  

Suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan 

keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan 

hukum dengan sempurna hal itu disebabkan karena terjadi masalah atau gangguan 

yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya 

Undang-Undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-

undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk 

menerapkan undang-undang.
12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang memepngaruhi penegakan hukum, PT. RajaGrafindo 

Persada Jakarta 1983 hal 5. 
11

Ibid. Soerjono Soekanto hlm :18 
12

Ibid. Soerjono Soekanto hlm :17-18 
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b. Faktor Penegak Hukum  

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu 

sendiri, prilaku dan tingkahlaku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu 

kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-

hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat 

berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang 

aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya 

sebagai seorang penegak hukum dengan baik.
13

 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Dengan dukungan sarana dan fasilits yang memadai penegakan hukum akan dapat 

terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber 

daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana 

yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegekan 

hukum akan berjalan maksimal.
14

 

d. Faktor Masyarakat.  

Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh 

karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. 

Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang 

merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan 

mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang 

berlaku.
15

 

                                                           
13

Ibid. Soerjono Soekanto hlm : 34 
14

 Ibid. Soerjono Soekanto hlm  : 37 
15

Ibid. Soerjono Soekanto hlm  : 56-57 
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e. Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari 

keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan 

buruk. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan 

nilai yang berperan dalam hukum yaitu:
16

 

1). Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,  

2). Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keahlakan),  

3). Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme).  

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, 

sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis 

suatu ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi 

konflik batiniah.Nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai 

yang bersifat universal.Akan tetapi dalam kenyataan karena pengaruh 

modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi 

dari pada nilai keakhlakan sehingga timbul suatu keadaan yang tidak 

serasi.
17

 

 
Nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan dalam 

perkembangan hukum, di satu pihak ada yang menyatakan hukum hanya 

mengikuti Perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status 

quo”.Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang lain pula, bahwa hukum juga 

dapat berfungsi sebagai sarana mengadakan Perubahan dan menciptakan hal-hal 

                                                           
16

Ibid. Soerjono Soekanto hlm  : 60 
17

 Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. hlm : 65 
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yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada 

kedudukan dan peranan yang semestinya.
18

 

 
Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang 

peran itu diharapkan bertindak: 

a. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu 

respon terhadap peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya. Sanksi-

sanksi, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana, serta keseluruhan 

kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lain mengenai dirinya. 

b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 

terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-

sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan 

lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang 

datang dari para pemegang peran. 

 
Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi 

peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya 

keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis, dan lain-lain 

yang mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang datang dari para 

pemegang peran serta birokrasi. 

 

3. Konseptual 

a. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam 

                                                           
18
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lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat 

dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut 

subjek dan objek.
19

 

 

b. Tindak Pidana 

Menurut Moelyatno Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak 

pidana :
 20

 

     1. Perbuatan manusia 

     2. Memenuhi rumusan undang-undang 

     3. Bersifat melawan hukum 

 
c. Peredaran  

Peredaran memiliki kata dasar yaitu edar dalam kamus bahasa Indonesia edar 

merupakan perputaran sedangkan peredaran adalah peralihan (pergantian) dari 

keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan 

merupakan suatu lingkaaran.
21

 

 
d. Handphone 

Handphone atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai telepon seluler 

merupakan produk telematika. Produk telematika yaitu produk dari kelompok 

industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat 

penyiaran dan pendukungnya, industri komputer dan peralatannya, industri 

                                                           
19

 Jimly Assiddiqie, Makalah, 2009 
20

 Prof Moelyatno, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1987, hlm. 54 
21
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perangkat lunak dan konten multimedia, industri kreatif teknologi informasi, dan 

komunikasi.
22

 

 
e. Handphone  Black Market 

Merupakan handphone yang dalam hakikatnya dapat berupa barang asli namun 

dalam penjualannya tidak melalui jalur resmi atau tidak melewati bea cukai serta 

tidak dilengkapinya surat-surat serta buku panduan dalam bahasa Indonesia. 

Sehingga handphone-handphone tersebut tergolong sebagai barang black market
23

 

 
E. Metode Penelitian 

Dalam melakukan kegiatan penelitian, penulis melakukan kegiatan yang terdiri 

dari beberapa langkah, yaitu : 

1. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk 

memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau 

kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris sebagai data 

pendukung dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dan 

permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.
24

 

a. Pendekatan Yuridis Normatif  

Adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma    dan 

aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara 

studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, 

                                                           
22

 Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 Pasal 1 ayat 1 
23

 http://ilmu-andoid.blogspot.com/2014-12-17 
24

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta.Jakarta.1986.hlm.32. 
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dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yaitu 

tindak pidana kesusilaan. 

b. Pendekatan Yuridis Empiris  

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang 

hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari hasil 

wawancara yang dalam hal ini adalah Polresta Bandar Lampung dan Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar 

Lampung. 

2. Sumber dan Jenis Data  

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang 

diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. 

Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan 

hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari : 

a). Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari : 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo 

2. tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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b). Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan 

dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur 

atau bahan-bahan yang ada berkaitan dengan penegakan hukum terhadap 

peredaran handphone Black market. 

 

c). Bahan Hukum Tersier  

Bahan Hukum Tersier dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum 

yang dapat membantu pemahaman dalam mengamati serta memahami 

permasalahan, seperti literatur hukum, kamus hukum dan sumber dari internet. 

 
3. Penentuan Narasumber 

Menganalisa data diperlukan pendapat narasumber penelitian, oleh karena itu 

ditentukan narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai/Kepabean  : 2 Orang 

b. Penyidik Polri Polresta Bandar Lampung   : 1 Orang 

c. Akademisi Hukum      : 1 Orang  + 

4 Orang  

 
 

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (library 

research). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan mealkukan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta 

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan prundang-undangan yang 

berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pada studi dokumentasi untuk 
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mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini. 

 

b. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu 

kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi 

kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai 

kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokan data secara sistematis. 

Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 

1) Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan jawaban, kejelasannya dan 

relevansi dengan tujuan penelitian. 

2) Coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban para narasumber menurut jenisnya, 

klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam 

menganalisis data. 

3) Sistematika Data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara menyusun dan 

menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga 

mempermudah pembahasan. 

 
4. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterprestasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 
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H. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini maka terbagi dalam IV 

(empat) Bab secara berurutan dan saling berkaitan agar dapat memberikan 

gambaran secara utuh hasil penelitian dengan rinci sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN  

Merupakan Bab pendahuluan yang memuat tentang: Latar belakang permasalahan 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoris dan 

konseptual,metode penelitian serta sistematika penulisan. 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap, penegakan hukum, faktor-

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, pengertian handphone dan 

balckmarket. 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam penegakan hukum terhadap 

peredaran handphone Black market dan faktor-faktor penghambat dalam 

penegakan hukum terhadap peredaran handphone Black market. 

 

IV. PENUTUP 

Bab ini merupakan Bab penutup dan berisi tentang simpulan dan saran 

 

 


