BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia sebagai sebuah negara selain menjalankan fungsinya
sebagai

penyelenggara

pemerintahan

juga

melakukan

kegiatan

pembangunan negara. Membangun sebuah negara bukan hanya berbicara
tentang pembangunan sumber daya manusia saja, melainkan juga tentang
bagaimana sarana dan prasarana penunjang sumber daya manusianya agar
dapat lebih maju. Sebagai negara berkembang Indonesia untuk
mewujudkan pembangunan negara yang sesuai dengan cita-cita bangsa,
membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit. Penerimaan negara sebagai
salah satu elemen untuk mewujudkan pembangunan harus selalu
ditingkatkan setiap tahunnya, pada dasarnya, penerimaan negara terbagi
atas dua jenis penerimaan, yakni penerimaan dari pajak dan penerimaan
bukan pajak atau sering disebut sebagai penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) (BPKP, 2021).
Cukai merupakan salah satu bentuk penerimaan pajak tidak
langsung untuk Indonesia. Secara umum terdapat dua kontribusi utama
dari pungutan cukai terhadap pembangunan, yakni fungsi cukai sebagai
alat budgetair pemerintah atau dapat dikatakan sebagai fungsi fiskal dan
ekonomi, serta fungsi kedua adalah sebagai alat regulasi sebagai alat
pengatur (Nugrahini, 2019). Pada tahun 2020 hingga awal tahun 2021
Indonesia bahkan dunia sedang dihadapkan dengan pandemic Covid-19
yang secara langsung maupun tidak langsung mengganggu pergerakan
perekonomian Negara, sehingga berakibat pula pada pendapatan Negara
yang menurun. Di tengah pelemahan ekonomi nasional dan lambatnya
volume perdagangan dunia, kontribusi penerimaan Negara di bidang cukai
pada tahun 2020 mencapai angka sekitar 35% (tiga puluh lima persen) dari
penerimaan pajak atau dapat dikatakan sekitar 23% (dua puluh tiga persen)
dari

total

pendapatan

negara
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(B.

Cukai,

2021).

Data

tersebut

menggambarkan bahwa pendapatan negara di bidang cukai sangat
membantu

pemerintah

Indonesia

dalam

upaya

mempertahankan

perekonomian negara.
Menyadari pentingnya peran cukai di dalam penerimaan Negara,
Pemerintah telah mengakomodir peraturan hukum yang menjadi payung
hukum terhadap cukai, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (selanjutnya disebut UU Cukai). UU
Cukai telah mengatur tentang sifat dan karakteristik barang-barang yang
dikenai cukai. Barang kena cukai atau sering disebut sebagai BKC yang
diatur dalam UU Cukai terdiri dari etil alkohol atau etanol, minuman yang
mengandung etil alkohon dan hasil tembakau. Di dalam UU Cukai juga
mengakomodir tentang penegakan hukum, hal ini terlihat dalam konstruksi
UU Cukai dengan ditemukannya dua instrument penegakan hukum yakni
adanya pengawasan dan disatu sisi adanya penegakan sanksi. Pengawasan
adalah langkah antisipasi sedangkan penjatuhan sanksi menjadi langkah
represif guna menegakan kepatuhan (Ridwan, 2014). Pembentukan
landasan hukum dalam pengelolaan cukai melalui UU Cukai salah satunya
bertujuan untuk dapat mengoptimalkan upaya untuk penerimaan negara
yang dibarengi dengan peningkataan upaya penegakan hukum di bidang
pelanggaran di bidang cukai. Di dalam UU Cukai mengatur mengenai
perbuatan-

perbuatan

yang

dikelompokan

sebagai

pelanggaran

administrasi dan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.
Pelanggaran administrasi merupakan bentuk pelanggaran yang
berhubungan dengan formalitas atau prosedural yang mana secara prinsip
kewajiban cukai telah dipenuhi atau dalam proses pemenuhan kewajiban
namun belum atau kurang dalam memenuhi syarat formal atau prosedural
tentang penggunaan fasilitas cukai, pelaporan, pembukuan, pencatatan,
pengeluaran, pemasukan dan pengangkutan. Sedangkan tindak pidana
cukai merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat materiil terkait dengan
legalitas dari cukai itu sendiri (Santoso & Taun, 2018). Tindak pidana di
bidang cukai dapat diartikan sebagai perbuatan yang semata-mata
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dilakukan sebagai penghindaran dari pembayaran cukai dengan berbagai
cara yang dilakukan sehingga tidak dapat terbayarnya cukai tersebut yang
pada akhirnya menimbulkan kerugian negara.
Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi
kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia sekaligus
melindungi kepentingan- kepentingan masyarakat hingga kepentingan
Negara, oleh karenanya salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum
pidana tersebut dijatuhkannya pemidanaan. Dasar pemidanaan salah
satunya adalah perlindungan hukum yakni untuk tercapainya tujuan dari
kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum yang
dilakukan melalui pemidanaan bagi mereka yang menganggu ketertiban
hukum (Mudzakkir, 2008). Menurut Barda Nawawi Arief dan Muladi
menyebutkan bahwa pidana harus mengandung unsur-unsur sebagai
berikut : 1) pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2) pidana itu diberikan dengan sengaja atau orang atau badan yang
memiliki kekuasaan; 3) pidana itu dikenakan kepada orang atau badan
hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang (Arief
Nawawi & Muladi, 2010).
Penegakan hukum di bidang cukai hingga saat ini masih trus
digelorakan oleh aparat penegak hukum, salah satu contohnya adalah
kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Bandung seperti yang
dikutip di dalam Media Center Beacukai menyebutkan bahwa dalam kurun
waktu dua bulan saja sejak Januari hingga Februari 2021 sudah melakukan
penindakan rokok illegal sebanyak 456 (empat ratus lima puluh enam) kali
dengan potensi kerugian negara yang diperkirakan hingga sebesar Rp
554.010.790 (lima ratus lima puluh empat juta sepuluh ribu tujuh ratus
sembilan puluh rupiah), sedangkan Kantor Wilayah Bea Cukai Sumbagtim
berhasil melakukan penindakan terhadao 660.760 (enam ratus enam puluh
ribu tujuh ratus enam puluh) batang rokok illegal dengan perkiraan total
kerugian negara sebesar Rp 343.400.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta
empat ratus ribu rupiah) (B. dan Cukai, 2021). Bukan hanya peredaran
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rokok illegal saja yang memberikan sumbangsih atas kerugian negara yang
ditimbulkan dari bidang cukai namun peredaran minuman keras illegal
juga tidak kalah mengkhawatirkan baru-baru ini pada bulan Februari 2021
Penyidik PPNS Bea Cukai telah mengamankan 882 (delapan ratus delapan
puluh dua) botol minuman keras illegal di kota Dumai dan Ambon dengan
jumlah total nilai barang sebesar Rp 838.000.000,- (delapan ratus tiga
puluh delapan juta rupiah) dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp
1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) (B. dan Cukai, 2021).
Potensi hilangnya pendapatan negara yang ditimbulkan akibat
tindak pidana di bidang cukai tidaklah dapat dipandang sebelah mata,
sebagai salah satu elemen penerimaan negara yang besar, adanya potensi
hilangnya pendapatan negara menjadi problematika tersendiri. Salah satu
upaya untuk menanggulangi lebih besarnya lagi potensi hilangnya
pendapatan negara yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana di
bidang cukai selain dengan dilakukannya operasi pasar yang dilakukan
oleh kantor bea dan cukai juga telah diakomodir di dalam UU Cukai
dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban
pidananya. Di dalam UU Cukai mengenai double track system di dalam
penjatuhan sanksi pidana yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan.
Dalam ketentuan hukum di dalam UU Cukai, penjatuhan sanksi
pidana dijatuhkan dengan mengakumulasikan antara ancaman pidana
denda dengan ancaman berupa pemidanaan penjara. Besarnya besaran
penjatuhan denda di dalam ketentuan UU Cukai tersebut mengindikasikan
bahwa Pemerintah sangat serius dalam upaya penjeraan terhadap pelakupelaku tindak pidana di bidang cukai. Ketentuan pidana di dalam UU
Cukai sebagai karakter dari administrative penal law yang merupakan
perwujudan dari kebijakan dengan memanfaatkan instrument hukum
pidana sebagai sarana untuk menegakan atau melaksanakan hukum
administratif, Muladi menyebutkan bahwa kecenderungan perundangundangan hukum administratif yang mencantumkan sanksi pidana adalah
untuk memperkuat sanksi administratif, yang mana secara logika
hendaknya sanksi pidana dipergunakan apabila sanksi administratif sudah
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tidak mempan misalnya di dalam bidang perpajakan, kepabeanan,
lingkungan hidup, hak cipta dan ketentuan lainnya yang khususnya
berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluan dan
menimbulkan kerugian besar (Muladi, 1995).
Penerapan sanksi pidana dan pidana denda di dalam UU Cukai juga
memiliki tujuan untuk menegakan hukum administratif agar pelaku-pelaku
cukai patuh untuk melakukan pembayaran atau pelunasan cukai serta
pengenaan pidana denda bagi pelaku tindak pidana cukai dapat
memberikan

keuntungan

bagi

keuangan

negara

karena

dapat

mengembalikan potensi pendapatan negara yang hilang. Pidana denda
adalah salah satu bentuk pidana pokok yang diancamkan terhadap harta
kekayaan dari pelaku yang melanggar ketentuan di dalam hukum pidana
yang berlaku (Budivaja, 2010). Pidana denda merupakan hukuman berupa
keharusan bagi pelaku yang telah melanggar larangan peraturan
perundang-undangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum
dan keadaan dengan cara melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai
yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
Secara implisit pengaturan tentang pidana denda di dalam UU
Cukai telah diatur secara tegas di dalam Pasal 59 UU Cukai menyebutkan
bahwa : (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan,
diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai
gantinya; (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling
lama enam bulan. Penyelesaian pidana denda terhadap kasus tindak pidana
di bidang cukai ini diambil dari seluruhnya atau sebagian, harta milik
pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya
disita, yang kemudian dilakukan pelelangan harta dan/atau penghasilan
yang sah yang digunakan untuk melunasi pidana denda tersebut.
Aturan di dalam UU Cukai tersebut oleh Kejaksaan Agung
Republik Indonesia kemudian di tindaklanjuti dengan dikeluarkannya
Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B397/F/Ft/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 Perihal Tuntutan Pidana Denda
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Dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Kepabeanan dan
Cukai yang mencabut Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Nomor : 1868/F/Ft.2/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Perihal Tuntutan
Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, Kepabeanan
dan Cukai, yang menegaskan bahwa
“Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dapat dibayarkan
maka harta benda dan/ atau pendapatan terdakwa dapat disita
oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus
dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan”
Dalam regulasinya secara jelas Kejaksaan Agung Republik
Indonesia sebagai Lembaga penuntutan serta sebagai eksekutor telah
menindaklanjuti batasan waktu pembayaran denda di bidang cukai secara
jelas oleh karenanya dengan memberikan batasan waktu pembayaran
denda oleh terpidana di bidang cukai, diharapkan potensi pembayaran
pidana denda oleh Terpidana dapat terealisasi. Kebijakan ini didasari dari
ketentuan Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP).
Namun, jika menilik dalam tataran pelaksanaan regulasi tersebut di
dalam proses penuntutan, putusan serta eksekusi dalam pembayaran
pidana denda, hal tersebut tidak terlaksana sebagaimana aturan
mengamanatkan.

Pelaksanaan sanksi pidana denda belum berjalan

sebagaimana mestinya dan menjadikan pidana kurungan pengganti pidana
denda menjadi alternatif dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana
denda tersebut. Kejaksaan Negeri Klaten sebagai lembaga penuntutan
tindak pidana di bidang cukai, telah beberapa kali melakukan penuntutan
terhadap tindak pidana cukai dengan menjatuhkan sanksi pidana dan saksi
pidana denda di dalamnya, seperti data yang dapat Penulis sajikan sebagai
berikut :
Tabel 1. Data Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Cukai
Nama Terpidana / Nomor
No
Putusan
1.

DIDIT PRANOTO als

Pidana Denda
Jumlah (Rp)
Subsidair
(kurungan)
Rp.650.000.000
selama 4
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Keterangan
Tidak

2.

3.

EFENDI als DIDIT als
(enam ratus lima
FRANS
puluh juta rupiah)
236/Pid.Sus/2016/PN.
Kln tanggal 30 Januari
2017
TUGIYONO Alias
Rp.132.441.400,YANTO Bin NGADI
(seratus tiga
167/Pid.Sus/2020/PN.Kln
puluh dua juta
09-11-2020
empat ratus
empat puluh satu
ribu empat ratus
rupiah)
SUGENG RIYADI Bin
Rp.13.577.200,MANTO MIHARJO
(tiga belas juta
Alias RIYA
lima ratus tujuh
170/Pid.Sus/2020/PN.Kln puluh tujuh ribu
09-11-2020
dua ratus rupiah)
Sumber : Data Kejaksaan Negeri Klaten

(empat)
bulan
kurungan

membayar
denda

Selama 1
(satu) bulan
kurungan

Tidak
membayar
denda

Selama 1
(satu) bulan
kurungan

Tidak
membayar
denda

Menilik pada data tersebut, di dalam praktiknya ketentuan di dalam
Pasal 59 UU Cukai yang mengamanatkan untuk melakukan perampasan
aset terpidana dahulu sebagai pembayaran pidana denda, nyatanya tidak
dapat

berjalan sebagaimana mestinya

dengan melihat minimnya

pembayaran denda oleh terpidana.
Pidana denda yang diatur di dalam UU Cukai merupakan salah satu
upaya pembuat kebijakan sebagai upaya penyelamatan kerugian Negara
akibat adanya tindak pidana di bidang cukai. Dibentuknya UU Cukai yang
diharapkan dapat mendukung kesinambungan pembangunan nasional
dengan menempatkan kewajiban membayar cukai sebagai peran serta
masyarakat untuk membiayai pembangunan, sehingga dengan alasan
tersebut segala upaya dikerahkan untuk dapat menggali, meningkatkan
serta mengembangkan sumber daya penerimaan negara khususnya di
bidang cukai agar tidak terjadi kebocoran.
Tidak terbayarnya pidana denda oleh terpidana di bidang cukai ini
menjadi permasalahan yang patut untuk dicari solusi efektif, mengingat
UU Cukai dibentuk untuk kepentingan penerimaan negara, dalam arti
fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin

7

peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan
peningkatan pembiayaan pembangunan nasional. Di dalam sistem
peradilan pidana, Jaksa (Penuntut Umum) mempunyai kewenangan untuk
menentukan apakah suatu perkara hasil penyidikan sudah lengkap atau
tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jika Penuntut Umum dalam
pertimbangannya menerangkan bahwa suatu perkara tidak cukup bukti
maupun bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat
suatu ketetapan mengenai hal tersebut (Anwar & Adang, 2011), dalam hal
ini Jaksa dapat memberikan petunjuk bagi penyidik untuk menggali lebih
dalam pada saat proses penyidikan sehingga proses prapenuntutan dapat
berjalan secara optimal, yang mana ketika proses prapenuntutan dapat
berjalan optimal termasuk terkait proses penyitaan atas harta benda yang
dimiliki oleh tersangka sebagai hasil dari tindak pidana cukai yang ia
lakukan, maka proses pengembalian potensi pendapatan keuangan negara
yang telah bocor akibat tindak pidana cukai harapannya dapat berjalan
lebih optimal. Selain memiliki kewenangan penuntutan, Jaksa juga
memiliki kewenangan sebagai eksekutor, sebagaimana yang telah
diketahui bersama kewenangan eksekutorial jaksa telah diatur di dalam
Pasal 270 KUHAP yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa
yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan dan
eksekutor Jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan
pengadilan salah satunya adalah pelaksanaan pidana denda. Dalam
beberapa putusan pengadilan Penulis menemukan amar putusan hakim
dalam tindak pidana cukai dalam penjatuhan sanksi pidana denda yang
berbunyi penjatuhan pidana denda dengan ketentuan apabila terdakwa
tidak membayar denda tersebut diganti dengan kurungan penjara, tanpa
mempertimbangkan jika pidana denda tidak dibayar oleh yang
bersangkutan,

diambil

dari

kekayaan

dan/atau

pendapatan

yang

bersangkutan sebagai gantinya sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 59
UU Cukai, oleh karenanya Jaksa sebagai eksekutor jika di dalam proses
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penyidikan tidak dilakukan penyitaan atas aset/ kekayaan dari terdakwa
ditambah di dalam amar putusan hakim tidak mempertegas untuk
dilakukannya perampasan asset atau harta kekayaannya maka ketika Jaksa
menyerahkan form D2 yang merupakan formulir pernyataan tentang
kesanggupan atau ketidaksanggupan terpidana membayar denda kepada
Terpidana, biasanya Terpidana akan memilih untuk menjalani pidana
pengganti pidana denda berupa pidana kurungan dengan lama waktu
pidana kurungan yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan penjara.
M.

Sholehuddin

menyebutkan

bahwa

dalam

pembentukan

perundang-undangan, para legislatif perlu memahami betul penggunaan
double track system sebab meskipun tampak ada kemajuan dalam stelsel
sanksi di dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur baik secara eksplisit maupun
implisit, akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih cenderung untuk lebih
mengutamakan sanksi pidana daripada sanksi tindakan (yang salah satunya
adalah pidana denda) (Sholehuddin, 2007). Padahal jika berkaca pada
ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(selanjutnya

disebut

UU

Tipikor)

dalam

penyelesaian

terhadap

pengembalian kekayaan negara yang hilang atau berkurang yang
ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. UU Tipikor memuat ketentuan
soal pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat
membayar pidana tambahan berupa uang pengganti. Yang dimaksud uang
pengganti adalah pidana tambahan yang mana apabila koruptor tidak
mampu membayar uang pengganti, maka sebagai gantinya ia harus
menjalani pidana penjara.
Sanksi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
UU Tipikor, yaitu dibebani juga untuk membayar uang pengganti atas
timbulnya kerugian negara akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh
pelakunya. Hal ini bertujuan agar kerugian yang diderita oleh negara dapat
menjadi pulih kembali dan roda pemerintahan menjadi tidak terganggu
dan dapat normal kembali. Kepentingan negara dalam jalannya
pemerintahan

ini

sangat

diutamakan
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karena

negara

merupakan

pencerminan atas segala kepentingan bersama atau sering disebut sebagai
kepentingan umum. Semangat ini sejatinya dapat sejalan dalam hal ini
pidana denda yang dijatuhkan pada tindak pidana di bidang cukai yang
tidak dibayarkan dan hanya diganti dengan pidana kurungan, padahal jika
dipahami bersama pidana denda jika dibayarkan dapat dipergunakan
sebagai dana bagi pembangunan sebuah negara.
Berdasarkan uraian di atas diperlukan penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui terkait optimalisasi pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap
pelaku tindak pidana di bidang cukai sebagai upaya dalam memulihkan
potensi pendapatan negara, disamping itu juga perlu untuk mengkaji
regulasi yang ideal dalam penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku
tindak pidana di bidang cukai sebagai upaya dalam memulihkan potensi
pendapatan negara dalam rangka penyelamatan potensi pendapatan negara
yang lebih optimal untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan nasional.
B. Kebaruan Penelitian
Selama proses penyusunan penelitian hukum, penulis menemukan
penelitian yang dianggap relevan dengan ide penulis dan diharapkan dapat
dijadikan masukan dan pustaka bagi penulis untuk menyusun penelitian
hukum yang berkualitas, diantaranya:
Tabel 2. Penelitian Terdahulu
No.
1.

Nama
Ika Mutiara
Putri, Tesis,
2020

Judul
Analisis Eksekusi
Pidana Denda terhadap
Pelaku Tindak Pidana
Penjualan Barang
Tanpa Dibubuhi Tanda
Pelunasan Cukai (Studi
pada Wilayah
Kejaksaan Tinggi
Lampung)
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Temuan Kajian
Penelitian ini mengkaji tentang
praktik eksekusi pidana denda
terhadap pelaku tindak pidana
penjualan
barang
tanpa
dibubuhi tanda pelunasan cukai
dilaksanakan oleh Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung yang
terhambat karena terdapat
beberapa faktor yaitu kurang
lengkapnya
peraturan
pelaksanaan
putusan
pengadilan sehingga menjadi

2.

HUMAYNI
FADLI, S.H,
Tesis, 2019

Mediasi Penal
Penyelesaian
Tindak
Kepemilikan
Tanpa Cukai
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Dalam
Perkara
Pidana
Rokok

kendala bagi jaksa pelaksana di
lapangan. Faktor penegak
hukum
yaitu
hakim
menjatuhkan pidana denda
yang
tinggi
sehingga
berdampak
pada
sulitnya
Kejaksaan
dalam
melaksanakan eksekusi. Faktor
sarana prasarana yaitu belum
tersedianya instrumen atau
sarana bagi terpidana untuk
membayar
pidana
denda
dengan cara mencicil. Faktor
masyarakat yaitu terpidana
lebih memilih untuk menjalani
kurungan pengganti pidana
denda dibandingkan harus
membayar denda. Sehingga,
model ideal eksekusi pidana
denda dapat dilaksanakan
melalui pembenahan beberapa
aspek yang saling berhubungan
antara satu dengan yang
lainnya, yaitu penegak hukum,
peraturan dan masyarakat.
Penekanan
model
ideal
eksekusi pidana denda adalah
adanya
peraturan
yang
memungkinkan
terpidana
mencicil pidana denda yang
dijatuhkan hakim.
Penelitian ini mengkaji dan
memahami mediasi
penal
dari
perspektif
perundang-undangan
serta
penerapannya
dalam
penyelesaian
tindak pidana kepemilikan
rokok tanpa cukai dan untuk
memberikan sumbangsih
kepada penegak hukum dalam
menyelesaikan
perkara
kepemilikan rokok tanpa

3.

ADAWIYAH
ROBIATUL,
Tesis, 2017

Penegakan
Hukum
Terhadap
Tindak
Pidana di Bidang Cukai
Hasil Tembakau (Studi
Kasus
di
Kantor
Pelayanan
dan
Pengawasan Bea dan
Cukai Tipe Madya
Cukai Kudus

4.

Winarni
Indah
Prasetyo,
Tesis, 2021

Reformulasi Kebijakan
Pidana di Bidang
Cukai Dalam Perspektif
Pembaruan Hukum
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cukai melalui mediasi penal
sebagai wujud pembaharuan
hukum pidana.
Dari hasil penelitian diketahui
banyaknya
terjadi
tindak
pidana di bidang cukai hasil
tembakau yang terjadi di
wilayah hukum KPPBC TMC
Kudus,
PPNS Bea Cukai
KPPBC TMC Kudus dalam
menindak pelanggar sesuai
dengan
Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Cukai. Pelanggaran di bidang
cukai ada dua jenis yaitu
bersifat administratif, dikenai
sanksi denda sedangkan yang
bersifat pidana dilanjutkan
dengan penyidikan sesuai
dengan ketentuan yang diatur
dalam KUHAP. Faktor-faktor
yang mempengaruhi efektivitas
penegakan hukum di KPPBC
TMC Kudus terhadap UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai yakni ada dua
faktor. Faktor pendukung,
berupa sarana prasarana yang
sudah lengkap dan hubungan
kerjasama dengan instansi lain
bejalan
dengan
baik.
Sedangkan faktor penghambat
adalah
kurangnya
jumlah
sumber daya manusia di bidang
Penyidikan dan Barang Hasil
Penindakan masih kurang
demikian juga di tiap pos
pengawasan masih sangat
minim.
Berdasarkan hasil penelitian
hukum
ini,
Berdasarkan
karakteristiknya,
UU Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai sebagaimana
dirubah dengan UU No.
39 Tahun 2007 merupakan UU
Pidana Administrasi. Penal
Policy UU ini

bertujuan
memaksimalkan
penerimaan negara dari potensi
cukai. Berdasarkan
ketentuan Pasal 59 yang
memformulasikan
tentang
pelaksanaan pidana denda
secara
menyimpang
dari
ketentuan umum (lex general/
KUHP) menunjukkan
bahwa pembentuk UU telah
melakukan pembaruan hukum,
mengkonstruksi
hukum pada suatu saat dan
mempertimbangkan
pula
situasi masyarakat di masa
mendatang.
Dalam
fungsionalisasi/
Operasionalisasi
kebijakan
hukum pidana di
bidang cukai dalam tahap
aplikasi/
yudicial
yang
outputnya berupa putusanputusan
pengadilan
menunjukkan
bahwa hakim dalam memeriksa
dan
menjatuhkan pidana tidak
memedomani formulasi UU
dan Penal Policy yang
mendasari pembentukan UU
Cukai. Untuk itu formulasi
Pasal 59 tentang
pelaksanaan pidana denda pada
UU Cukai perlu direformulasi
untuk mempertegas
penerapannya
sehingga
memperkuat
dalam
tahap
eksekusi (kebijakan eksekutif/
administrative).
Adapun persamaan dan perbedaan antara penulisan tesis yang
dikaji oleh Penulis dengan ketiga tulisan ilmiah tersebut diatas masingmasing yakni:
1.

Persamaan tulisan tesis nomor 1 tersebut dengan penulisan tesis yang
dikaji oleh Penulis terletak pada permasalahan yang diambil yakni
terkait dengan pelaksanaan sanksi pidana denda di bidang cukai.
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Perbedaan tulisan tesis nomor 1 tersebut dengan penulisan tesis yang
dikaji oleh Penulis terletak pada model pelaksanaan sanksi pidana
denda terhadap terpidana di bidang cukai yang bukan melakukan
penekanan model ideal pelaksanaan sanksi pidana denda dengan
membentuk peraturan yang memungkinkan terpidana mencicil
pidana denda yang dijatuhkan hakim, namun lebih memperkuat
dalam proses awal pemeriksaan perkara baik dalam tahap
prapenuntutan hingga tahap eksekusi yang menekankan pada aspek
pengembalian kerugian negara, sehingga penulis berkesimpulan
terdapat kebaruan dari tesis yang akan penulis teliti ini.
2. Persamaan tesis nomor 2 tersebut dengan penulisan tesis yang dikaji
oleh Penulis terletak pada permasalahan yang diambil yakni terkait
dengan tindak pidana kepemilikan rokok tanpa cukai dan
permasalahan tentang model untuk pengembalian kerugian negara
Perbedaan tesis nomor 2 tersebut dengan penulisan tesis yang
dikaji oleh Penulis yakni penelitian tesis tersebut mengkaji dan
memahami mediasi penal dari perspektif perundang-undangan serta
penerapannya dalam penyelesaian tindak pidana kepemilikan rokok
tanpa cukai sebagai wujud pembaharuan hukum pidana, sedangkan
yang dikaji oleh penulis dalam tesis ini konsep yang diambil oleh
peneliti tesis nomor 2 ini menggunakan konsep mediasi penal
sebagai solusinya, akan tetapi peneliti dalam tesis ini akan mengkaji
optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai dengan
menggunakan orientasi pada restorasi keuangan negara dengan
merekonstruksi ulang pertanggungjawaban pidana denda terhadap
pelaku tindak pidana cukai, yang mana hal tersebut digunakan untuk
memberikan efek jera yang lebih bagi terpidana, sehingga menurut
penulis terdapat kebaruan dalam tesis yang akan dikaji oleh Penulis.
3. Persamaan tesis nomor 3 tersebut dengan penulisan tesis yang dikaji
oleh Penulis terletak pada permasalahan yang diambil yakni terkait
dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Cukai
Hasil Tembakau.
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Perbedaan tesis nomor 3 tersebut dengan penulisan tesis
yang dikaji oleh Penulis yakni bahwa yang dikaji dalam tesis
tersebut terfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas
penegakan hukum di KPPBC TMC Kudus yakni kurangnya jumlah
sumber daya manusia di bidang Penyidikan dan Barang Hasil
Penindakan masih kurang demikian juga di tiap pos pengawasan
masih sangat minim, sedangkan yang dikaji oleh penulis dalam tesis
ini mengkaji mengenai optimalisasi sanksi pidana denda dalam
tindak pidana di bidang cukai, sehingga menurut penulis terdapat
kebaruan dalam tesis yang akan dikaji oleh Penulis.
4. Persamaan tesis nomor 4 tersebut dengan penulisan tesis yang dikaji
oleh Penulis terletak pada permasalahan yang diambil yakni terkait
dengan pelaksanaan pidana denda dalam UU Cukai.
Perbedaan tesis nomor 4 tersebut dengan penulisan tesis
yang dikaji oleh Penulis yakni bahwa yang dikaji dalam tesis
tersebut adalah pada putusan hakim yang dalam tahap aplikasi/
yudicial yang outputnya berupa putusan-putusan pengadilan tidak
memedomani formulasi UU dan Penal Policy yang mendasari
pembentukan UU Cukai dan Penulis sebelumnya mengkaji tentang
formulasi Pasal 59 untuk mempertegas penerapannya sehingga
memperkuat

dalam

tahap

eksekusi

(kebijakan

eksekutif/

administrative), sedangkan Penulis dalam tesis ini mengkaji terlebih
dahulu kendala yang dihadapi di dalam lapangan tentang
pelaksanaan sanksi pidana denda yang tidak optimal sehingga
penerimaan negara menjadi tidak terpulihkan akibat tindak pidana di
bidang cukai, yang kemudian Penulis mengkaji upaya-upaya untuk
mengoptimalkan

pelaksanaan

sanksi

pidana

denda

guna

mengembalikan potensi penerimaan negara yang hilang akibat tindak
pidana cukai dengan berbagai cara bedasarkan pada faktor-faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum di bidang cukai, sehingga
menurut penulis terdapat kebaruan dalam tesis yang akan dikaji oleh
Penulis.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka penulis menyusun rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas,
rinci, dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang
dapat disusun dalam tesis ini ,antara lain :
1. Mengapa penerapan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana
cukai tidak optimal ?
2. Bagaimana upaya untuk mengoptimalkan sanksi pidana denda bagi
pelaku tindak pidana cukai sebagai upaya pengembalian potensi
pendapatan negara?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum
ini, dibagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun
tujuan yang hendak dicapai dalam tesis ini, antara lain :
1.

Tujuan Umum
Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk
optimalisasi sanksi pidana denda yang ideal bagi pelaku cukai sebagai
upaya untuk mengembalikan potensi pendapatan negara.

2.

Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :
a. Untuk menganalisa penyebab pelaksanaan sanksi pidana denda
bagi pelaku tindak pidana di bidang cukai tidak optimal.
b. Untuk menganalisis bentuk optimalisasi sanksi pidana denda yang
ideal bagi pelaku cukai dalam pembayaran pidana denda sebagai
upaya mengembalikan potensi pendapatan negara, sehingga dapat
memberikan manfaat bagi penulis, mahasiswa, aparat penegak
hukum dan masyarakat ataupun pencari keadilan.
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E. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian harus memberi suatu manfaat, peneliti berharap
dalam penyusunan penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat untuk
semua pihak khususnya untuk peneliti sendiri serta aparat penegak hukum
lainnya. Adapun manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi manfaat
teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut :
1.

Manfaat Teoritis
a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum;

b.

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam
perkembangan di bidang keilmuan tentang bentuk optimalisasi
sanksi pidana denda yang ideal bagi pelaku cukai dalam
pembayaran pidana denda sebagai upaya mengembalikan potensi
pendapatan negara dapat terwujud.

2.

Manfaat Praktis
a.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan
bagi peneliti selanjutnya maupun para aparat penegak hukum
yang memerlukan pengetahuan hukum tambahan terhadap
penegakan hukum terhadap sanksi pidana denda dalam tindak
pidana di bidang cukai agar menjadi optimal.

b.

Sebagai sumbangsih pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa,
masyarakat dan setiap lini kehidupan dalam pelaksanakan sanksi
pidana denda dalam tindak pidana di bidang cukai agar menjadi
optimal sehingga pengembalian potensi pendapatan negara yang
hilang dapat terwujud.
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