
 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN 

BARANG IMPOR  

 (Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  

Tipe Madya Pabean B Dumai) 

 

Oleh  

BENNY SYAHPUTRA GINTING 

 

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor 

geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan mindset masyarakat dalam 

mengkonsumsi produk bersifat international minded. Permasalahan penelitian ini 

adalah: (1) Bagaimanakah mekanisme penegakan hukum terhadap barang impor 

selundupan? (2) Bagaimanakah penegakan hukum yang diterapkan terhadap 

penyelundupan barang impor? (3) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas 

terjadinya pidana penyelundupan barang impor? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan 

pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan 

studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Mekanisme penegakan hukum 

terhadap barang impor selundupan dilaksanakan dengan penyampaian hasil penyidikan 

langsung kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. 

Selain itu melalui penerapan sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi 

pidana sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. (2) Penegakan hukum yang 

diterapkan terhadap penyelundupan barang impor dilaksanakan oleh PPNS Bea dan 

Cukai sesuai dengan kewenangannya 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 dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana baik 

perorangan maupun badan hukum, baik yang melakukan pelanggaran, tindak pidana 

penyelundupan maupun tindak pidana kepabeanan lainnya sesuai dengan Undang-

Undang Kepabeanan. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penanggulangan tindak pidana penyelundupan 

dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan) serta pidana 

denda yang lebih berat. (2) Perlu upaya meninjau kembali Undang-Undang 

Kepabeanan terutama pada Pasal 102 di dalam penjelasannya, yang disesuaikan 

dengan perkembangan yang fleksibel. (3) Perlu diadakan penambahan sarana 

prasarana berupa armada kapal patroli laut yang lebih baik/canggih serta dilengkapi 

dengan persenjataan yang lebih banyak dan mutakhir. 
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