
 

 

IV. PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Mekanisme penegakan hukum terhadap barang impor selundupan 

dilaksanakan dengan pemberitahuan dan penyampaian hasil penyidikannya 

langsung kepada Penuntut Umum (Kejaksaan) sesuai dengan ketentuan 

Hukum Acara Pidana. Mekanisme selanjutnya adalah dengan penerapan 

sanksi kepada pelaku tindak pidana baik berupa sanksi administratif maupun 

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.  

 

2. Penegakan hukum yang diterapkan terhadap penyelundupan barang impor 

dilaksanakan oleh PPNS Bea dan Cukai sesuai dengan kewenangan yang 

dimilikinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 yaitu dengan cara pemusnahan, pelelangan atau 

dihibahkan kepada institusi atau masyarakat yang membutuhkan.  

 

3. Pertanggungjawaban pidana atas terjadinya pidana penyelundupan barang 

impor yang menggunakan penggabungan pendekatan semua instrument sanksi 

yang tersedia dalam hukum kepabeanan dapat diterapkan (sanksi pidana dan 

administrasi) dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana baik perorangan 

maupun badan hukum, baik yang melakukan pelanggaran, tindak pidana 
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penyelundupan maupun tindak pidana kepabeanan lainnya sesuai dengan 

Undang-Undang Kepabeanan. 

 

B. Saran  

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penanggulangan tindak pidana penyelundupan dapat dilakukan secara 

preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk kebijakan tersebut 

dengan diterapkannya sanksi pidana penjara dan pidana denda yang lebih 

berat lagi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan yang sejalan dengan 

Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.  

2. Perlu upaya meninjau kembali Undang-Undang Kepabeanan terutama pada 

Pasal 102 di dalam penjelasannya, yang mungkin dapat direvisi dan 

disesuaikan dengan perkembangan yang fleksibel terhadap perekonomian dan 

perdagangan, serta situasi keamanan di dalam negeri. Selain itu agar 

pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan diberlakukan 

mulai dari proses pelaporan/ pemberitahuan rencana kedatangan sarana 

pengangkut, jika kedatangan sarana pengangkut terlambat dari waktu yang 

ditentukan, akan dikenakan sanksi pidana, sehingga kapal-kapal penyelundup 

dapat dikenakan sanksi pidana tanpa harus setelah melakukan kegiatan 

pembongkaran muatan terlebih dahulu. 

3. Khususnya untuk wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Dumai perlu 

diadakannya penambahan sarana prasarana pencegahan dan penindakan untuk 

pencegahan dan atau penumpasan kegiatan penyelundupan seperti 

penambahan jumlah armada kapal patroli laut yang lebih baik/canggih serta 

dilengkapi dengan persenjataan yang lebih banyak dan mutakhir. 


