BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana di Bidang Cukai
Cukai adalah salah satu instrumen fiskal yang memiliki
kedudukan cukup penting sebagai alat pengumpul penerimaan
negara. Surono menyatakan bahwa “cukai adalah instrumen fiskal
yang memiliki kedudukan cukup penting sebagai alat pengumpul
penerimaan negara” (Surono, 2013). Dewasa ini, cukai tidak lagi
hanya dipandang sebagai sebatas pungutan negara, namun secara
makro cukai juga dipandang sebagai instrument fiskal. Fungsinya
selain menambah potensi sumber pendapatan negara, cukai juga
berperan sebagai suatu alat yang mengendalikan konsumsi terhadap
suatu barang (Cukai, 2020).
Di Indonesia, barang yang konsumsinya perlu dikendalikan,
peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan
dampak negatif bagi lingkungan, dan dibebankan pungutan negara
demi keadilan dan keseimbangan, disebut Barang Kena Cukai
(BKC), yang diatur oleh-oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Cukai. Pasal (1) angka (1) UU No. 39 Tahun 2007
Tentang Cukai memberikan definisi tentang cukai yakni :
“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai
sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam
undang-undang ini”
Bahwa maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai
sifat atau karakteristik, tertuang dalam pasal (2) ayat 1 UU No. 39
Tahun 2007 Tentang Cukai adalah barang yang :
1. Konsumsinya perlu dikendalikan.
2. Peredarannya perlu diawasi.
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3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi
keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan
undang-undang ini.
Dengan adanya UU Cukai sebagai undang-undang yang
mengatur mengenai cukai yang memiliki tujuan Pengenaan Cukai
yakni :
1. Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya
rokok dan minuman alkohol.
2. Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang –
barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan.
3. Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap
membahayakan kesehatan dan lingkungan.
4. Sebagai penerimaan negara.
Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terhutang atas
Barang Kena Cukai yang dihasilkan, Undang-Undang Cukai
mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja yang melanggar atau
tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam UU Cukai dan
peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi pada UU Cukai
dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi
administrasi.
Sebagai bagian dari hukum fiskal, Undang-Undang Cukai
selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga
penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda.
Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsurunsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita
cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC
tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian
negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu
dikenakan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum, UU Cukai
sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana
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untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap
mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana
minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih
memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, UndangUndang Cukai mengatur batasan sanksi minimum. Selain itu juga
ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan”
pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit satu
tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit
dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat
memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU Cukai.
Salah satunya adalah diberlakukannya pidana denda yang
dijatuhkan sebagai pertanggungjawaban oleh siapa saja yang
melakukan pelanggaran di bidang cukai dengan prosentase 2 (dua)
kali dari nilai kerugian yang ditimbulkan. Adanya hal ini
diharapkan dapat menjadi instrument yang membuat pelaku
menjadi jera dan menjadi upaya preventif agar keuangan negara
tidak bocor.
Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU
Cukai bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif. Terdapat pasal
sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50 Undang-Undang No.
39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:
“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik,
tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena
cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling
banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya
dibayar.".”
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Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
menegaskan:
“Pengusaha
pabrik
atau
pengusaha
tempat
penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai
dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan
pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai
cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai
yang seharusnya dibayar..”
Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
menegaskan:
“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan,
menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena
cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau
tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda
pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali
nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai
cukai yang seharusnya dibayar.”
Pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
menegaskan:
“Setiap orang yang:
a. membuat secara melawan hukum, meniru, atau
memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan
cukai lainnya;
b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual,
menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk
dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda
pelunasan cukai lainnya yang palsu atau
dipalsukan; atau
c. mempergunakan,
menjual,
menawarkan,
menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau
mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai
lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan
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pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda
paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan
paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai
yang seharusnya dibayar.”
Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
menegaskan:
“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki,
menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan
barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus
diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan
undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai
cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai
yang seharusnya dibayar.”
Pasal 57 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
menegaskan:
“Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas,
atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8
(delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah).”
Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
menegaskan:
“Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau
menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai
lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli,
menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda
pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling

22

banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya
dibayar.”
Pasal 58A Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
menegaskan:
“(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses
sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan
dan/atau pengawasan di bidang cukai dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara
berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dipidana
denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar
rupiah)
atau
paling
banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

2. Tinjauan Pustaka tentang Pidana Denda
Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah
hukum pidana yang telah dikodifikasi, yakni sebagian terbesar dan
aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang
(wetboek), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dalam hal pemidanaan pidana terdiri dari beberapa jenis. Sebagaimana
ancaman pidana dalam KUHP salah satunya ialah pidana denda yang
telah dikenal secara luas di dunia, bahkan di Indonesia, pada zaman
Majapahit pidana denda ini dikenal dengan pidana ganti kerugian
(Mahrus, 2017).
Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang ditentukan
dalam Pasa110 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif atau
pidana tunggal dalam Buku II dan Buku III KUHP, namun dalam
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perjalanannya

dipengaruhi

oleh

faktor

eksternal,

antara

lain

menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan keengganan
penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Selain itu, pidana
penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan
pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama
pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum.
Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang
menonjol

adalah

perkembangan

mengenai

sanksi

alternatif

(alternative sanction) dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana
denda, terutama terhadap tindak pidana ringan. Persoalannya adalah
apakah pidana denda sebagai alternatif pidana hilang kemerdekaan
selama ini dimaksudkan untuk alternative goals atau alternative
punishment (Suhariyono, 2012). Selain hal itu, pengenaan sanksi
pidana denda khususnya dalam tindak pidana yang merugikan
keuangan negara atau menghilangkan potensi pendapatan negara,
hingga saat ini belum menunjukkan keberhasilannya, pengembalian
potensi pendapatan negara yang belum sebanding dengan hilangnya
potensi pendapatan negara menjadi salah satu problematika dalam
eksekusi sanksi pidana denda ini.
Dari faktor di atas, pidana denda belum mempunyai fungsi dan
peran yang optimal karena penegak hukum bahkan terpidana
cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana
denda. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada kurang
memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda
sebagai pengganti atau alternatif pidana penjara atau kurungan.
Sebaliknya, faktor kemampuan masyarakat juga menyebabkan belum
berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan
ancaman pidana denda yang relatif tinggi dengan pidana pengganti
yang relatif rendah dan banyak ditemukannya disparitas.
Ditinjau dari segi efektivitasnya maka pidana denda menjadi
kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, hal ini
terutama apabila ditinjau dari segi penjeraannya terhadap terpidana.
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Dalam konsep Rancangan KUHP telah dirumuskan alternatif
pengganti daripada pidana denda yang tidak dapat dibayar. Terlebih
lagi bila dipikirkan bahwa dalam KUHP baru nanti sebagai alternatif
pidana denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat,
pembayaran denda lebih dipertegas kemungkinan eksekusinya (Susim,
2015). Pidana pengganti denda ini barulah diterapkan, apabila
terpidana sama sekali tidak mempunyai barang apapun untuk dilelang.
Pidana pengganti denda dapat pula dirumuskan dengan melaksanakan
berupa pidana pengawasan atau kerja sosial. Walaupun demikian
masih perlu dikaji apakah pidana pengawasan atau pidana kerja sosial
sebagai pidana pengganti denda adalah efektif sebagai pengganti
pidana denda. Pengalaman selama ini yang dikeluhkan oleh eksekutor
(Jaksa) tentang sulitnya penagihan denda kepada terpidana.
Pidana denda bukan merupakan sarana pengumpul dana,
sehingga permasalahannya bukan kuantitas pidana denda yang
dijatuhkan. Akan tetapi sejauh mana tujuan pemidanaan dapat tercapai
dengan adanya penjatuhan pidana denda. Untuk mengefektifkan
pidana denda itu, perlu pula ketentuan yang terdapat dalam KUHP
diubah, yaitu tentang penyitaan. Di mana perlu ditambahkan dengan
kata-kata : "dapat juga disita barang-barang; uang milik tersangka
untuk dipersiapkan membayar denda". Jadi kurungan pengganti denda
benar-benar merupakan obat terakhir. Apalagi bila dipikirkan bahwa
dalam KUHP baru nanti alternatif pengganti denda adalah mungkin
pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat (Susim, 2015).
3. Tinjauan Pustaka tentang Administrative Penal Law
Permasalahan

penanggulangan

kejahatan

di

masyarakat,

tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai
kebijakan penal. Kebijakan penal (penal policy) yang dapat diartikan
sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan
menggunakan sarana hukum pidana (Arief, 1996).
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Latar belakang munculnya spek pidana pada perundangundangan administrasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur (Social Welfare Policy) sebagaimana yang diamanatkan
oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana diperlukan
adanya suatu kebijakan perlindungan terhadap masyarakat (social
defence policy). Untuk itu perlu adanya kebijakan pengaturan
(regulative policy) seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, khususnya
yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tugas
negara untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan ketentuan
hukum administrasi negara (Maroni, 2015). Agar seluruh ketentuan
administrasi negara dapat berlaku secara efektif maka dikembangkan
suatu kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) dengan
melakukan fungsionalisasi aspek hukum pidana dalam peraturanperaturan yang bersifat administrasi sehingga memunculkan hukum
pidana administrasi (administrative penal law). Menilik pada fungsi
dari

dibentuknya

undang-undang

untuk

mengatur

hidup

kemasyarakatan (social control) dan mengendalikan masyarakat
(social engineering) ke arah yang dianggap bermanfaat. Dalam
peraturan hukum pidana seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUH P) dapat dijumpai fungsi ini (Sudarto, no date).
Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa hukum pidana
administrasi dapat disebut sebagai hukum pidana di bidang
pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Oleh karena itu
kejahatan/tindak

pidana

administrasi

(administrative

crime)

dinyatakan sebagai An offence consisting of a violation of an
administrative rule or regulation and carrying with it a criminal
sanction. Di samping itu karena hukum administrasi pada dasarnya
“hukum mengatur atau hukum pengaturan (regulatory rules) yaitu
hukum

yang

dibuat

dalam

melaksanakan

kekuasaan

mengatur/pengaturan (regulatory powers) maka hukum pidana
administrasi sering disebut pula “hukum
pengaturan”

atau

“hukum
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pidana

pidana (mengenai)
dari

aturan-aturan

(Ordnungstrafrecht/Ordeningstrafrecht). Selain itu karena istilah
hukum administrasi terkait juga dengan tata pemerintahan, maka
istilah hukum pidana administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai
“hukum pidana pemerintahan” sehingga dikenal pula istilah
“Verwaltungsstrafrecht” dan “Bestuursstrafrecht” (Barda Nawawi
dalam Maroni 2015). Sedangkan Sudarto memberikan istilah hukum
pidana administratif yang berbeda dengan hukum pidana “dalam arti
sesungguhnya” (Sudharto, 1986).
Sedangkan menurut Indriyanto Seno Adji bahwa dalam konteks
Hukum Pidana, istilah “Administrative Penal Law” adalah semua
produk legislasi berupa perundang-undangan (dalam lingkup)
Administrasi (Negara) yang memiliki sanksi pidana. Segala produk
legislasi yang demikian, seperti Undang Undang Ketenagalistrikan,
Kehutanan, Kepabeanan, Keuangan, Pajak, Lingkungan Hidup,
Telekomunikasi, Perikanan, Pertambangan, Pasar Modal, Perbankan
dan lain-lain merupakan produk yang dinamakan Administatrative
Penal Law sepanjang memang ada ketentuan yang mengatur sanksi
pidananya dan Administratif Penal Law dari sisi fungsi Hukum
Pidana, dimaknai sebagai hukum pidana bersifat khusus ekstra
perundang-undangan pidana. Perbuatan-perbuatan yang dipandang
sebagai

pelanggaran

terhadap

produk

perundang-undangan

administrasi tersebut seringkali dinamakan misalnya, Tindak Pidana
Perbankan, Tindak Pidana Pertambangan, Tindak Pidana Kehutanan,
Tindak Pidana Pasar Modal, Tindak Pidana Imigrasi dan seterusnya
(Seno Adji, 2014). Hukum Pidana Khusus inipun dikenal dengan 2
modelnya yaitu : yang bersifat Intra Aturan Pidana (misal : UU
Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), dan yang bersifat Ekstra
Aturan Pidana (misal : UU Kehutanan, UU Keimigrasian, UU
Perbankan, UU Pasar Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Cukai, dll),
dan Hukum Pidana Khusus yang Ekstra Pidana inilah yang disebut
sebagai Administratif Penal Law.
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Melihat adanya beberapa pendapat tersebut terlihat bahwa
adanya perkembangan hukum pidana baru selain hukum pidana
umum. Hal ini sesuai pendapat Roling dan Jesserun d‟OliveiraPrakken yang dikutip oleh Roeslan Saleh menyebutkan bahwa
disamping hukum pidana umum telah lahir yang disebut dengan
“ordeningsstrafrecht” sebagai alat kebijaksanaan bagi Pemerintah.
Bukanlah apa yang dipandang oleh masyarakat sebagai “tidak hukum”
yang ditunjuk sebagai perbuatan pidana, melainkan apa yang
bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintahlah yang ditetapkan
sebagai perbuatan pidana. Roling dan Jesserun mengemukakan ciriciri khas dari yang disebut ordeningsstrafrecht dengan mengatakan
bahwa “hukum pidana tidak ditujukan kepada individu yang bebas,
tidak pula kepada hal tidak hukum dilihat secara sosial dan psikologis,
melainkan ditujukan terhadap manusia sebagai pemain dari perananperanan tertentu, yang diharuskan mengkonfirmasikan dirinya dengan
bentuk-bentuk tindakan yang diharapkan sesuai dengan peranannya,
misalnya dalam peranan sebagai produsen orang antara lain
diharapkan memproduksi sesuai dengan norma-norma dari undangundang yang berhubungan dengan pencapaian produksi tertentu.
Dalam peranan sebagai peserta lalu lintas di jalan, orang harus
mengikuti aturan-aturan lalu lintas di jalan seperti yang telah
ditetapkan (Saleh, 1983).
Hukum pidana tidak lagi hukum pidana mengenai perbuatan
atau hukum pidana mengenai pembuatnya, melainkan hukum pidana
dari aturan-aturan. Permasalahnya bukan lagi meniadakan perbuatanperbuatan tertentu dan tidak untuk memperbaiki atau menjadikan
pembuat delik dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat, melainkan
untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan (Saleh, 1983).
Dalam kaitan dengan hal tersebut, Muladi menyebutkan bahwa
adanya kecenderungan dari perundang-undangan hukum administrasi
dengan mencantumkan sanksi pidana yakni untuk memperkuat sanksi
administrasi (administrative penal law). Logikanya adalah hendaknya
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sanksi pidana tersebut didayagunakan apabila sanksi administratif
sudah tidak mempan. Namun langkah-langkah yang bersifat shock
therapy misalnya dalam bidang perpajakan, lingkungan hidup, hak
cipta dan lain-lain, kadang-kadang perlu dilakukan, khususnya yang
berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang sudah keterlaluan dan
menimbulkan kerugian besar.
Akan tetapi, apabila mengamati kebijakan legislasi baik di pusat
maupun di daerah, nampaknya sampai saat inipun, hukum pidana
masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik
kriminal. Hal ini terlihat bahwa akhir-akhir ini pada bagian akhir
kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan
sub-bab

tentang

“ketentuan

pidana”

sebagai

karakter

dari

Administrative Penal Law (Arief Nawawi, 1998). Kebanyakan tindak
pidana dalam UU sektoral digolongkan sebagai tindak pidana
administrasi/administrative penal karena mendayagunakan ketentuan
hukum pidana untuk menegakkan hukum administrasi. Seperti
pengaturan di dalam UU Cukai, sanksi pidana yang terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana
diubah dengan UU Cukai bersifat kumulatif dan kumulatif-alternatif.
Terdapat pasal sanksi pidana yang tersebar dalam Pasal 50 UndangUndang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menegaskan:
“Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik,
tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena
cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda
paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling
banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya
dibayar.”
Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
menegaskan:
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“Pengusaha
pabrik
atau
pengusaha
tempat
penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai
dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan
pembayaran cukai dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai
cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai
yang seharusnya dibayar.”
Pasal 53 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
menegaskan:
“setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau
menyerahkan
buku,catatan,
dan/atau
dokumen,
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (1) stsu
laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang
menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang
berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data
elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di
bidang cukai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39
ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling sedikit
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh
juta rupiah).”
Hal ini nampaklah, bahwa Hukum Pidana hampir selalu
menjadi “guard” pada disiplin ilmu lainnya di berbagai bidang,
termasuk disiplin Hukum Administratif tersebut, sehingga
terkesan bahwa apapun produk legislasi tanpa adanya ketentuan
sanksi pidana, maka regulasi akan dianggap sebagai produk
yang tidak ada nilainya. Alasan ini memang menunjukan bahwa
Hukum Pidana memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam
menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berkembang dalam
masyarakat. Keterbatasan inilah sebagai salah satu solusi
dikenalkannya hukum pidana pada disiplin ilmu lainnya, antara
lain Hukum Administrasi (Seno Adji, 2014).
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4. Tinjauan Pustaka tentang Eksekusi Pidana Denda
Eksekusi dalam artinya secara bahasa dapat diterjemahkan
dengan pelaksanaan putusan hakim, bahwa dalam melaksanakan
putusan (eksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah
putusan tersebut (Moerad, 2005). Andi Hamzah menyebutkan bahwa
eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan
pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara
sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi
mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati
putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan
kepadanya dengan bantuan kekuatan umum (Hamzah, 2019).
Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila
sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak
diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum, kecuali
apabila terdakwa mohon pertangguhan menjalankan putusan selama
empat belas hari dalam tempo mana terhukum berniat akan
memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Biasanya keputusan
dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi
menjadi keputusan terakhir dengan perkataan lain apabila upayaupaya hukum yang biasa telah ditempuh (Hamzah, 2019).
Sebelum melaksanakan eksekusi putusan pengadilan Jaksa
melaksanakan serangkaian proses penuntutan terlebih dahulu, yang
dapat kami uraikan sebagai berikut :
1. Proses Prapenuntutan
Prapenuntutan merupakan salah satu mekanisme dalam
penyelesaian perkara pidana sebelum dilakukannya penuntutan di
persidangan. Prapenuntutan dilakukan apabila setelah penuntut
umum mempelajari dan meneliti berkas perkara dari penyidik,
penuntut umum menganggap hasil penyidikan belum lengkap,
penuntut umum menginstrusikan penyidik agar kekurangan
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tersebut

dilengkapi

melalui

petunjuk-petunjuk

disertai

pengembalian berkas perkara tersebut.
Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia, istilah
mengenai prapenuntutan merupakan salah satu kewenangan
penuntut umum dalam KUHAP sesuai Pasal 14 huruf b. Pasal 14
KUHAP

menyatakan

bahwa

penuntut

umum

mempunyai

wewenang:
a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan
dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan
pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi
petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan
dari penyidik;
c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan
penahanan atau penahanan lanjutan dan atau
mengubah status tahanan setelah perkaranya
dilimpahkan oleh penyidik;
d. membuat surat dakwaan;
e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa
tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan
yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa
maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang
telah ditentukan;
g. melakukan penuntutan;
h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. mengadakan tindakan lain dalam Iingkup tugas dan
tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut
ketentuan undang-undang ini;
j. melaksanakan penetapan hakim.
Pengembalian

berkas

perkara

untuk

dilengkapi

sebagaimana tertulis pada Pasal 110 ayat (3) disebut prapenuntutan
dalam Pasal 14 huruf b KUHAP, dan merupakan kewenangan
penuntut umum dalam rangka penyempurnaan berkas berkara
untuk selanjutnya dilakukan penyidikan tambahan oleh penyidik.
Dengan demikian, prapenuntutan bertujuan untuk mengetahui
berita acara pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik ke jaksa
apakah telah memenuhi syarat atau belum. Selain itu prapenuntutan
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juga bertujuan dalam hal menentukan apakah berkas perkara sudah
layak untuk dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Tujuan yang
paling penting adalah yaitu untuk memutuskan langkah dari
penuntut umum untuk bisa membuat surat dakwaan sebagai salah
satu syarat dalam berkas yang akan dilimpahkan kepada
pengadilan. Keberadaan prapenuntutan perannya sangat penting
dalam mekanisme peradilan (Peradilan et al., no date).
2. Proses Penuntutan
Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh
penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan
Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim.
Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”
Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut
UU Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan

perkara

ke

pengadilan

negeri

yang

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa
dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selain itu,
Pasal 140 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:
Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa
dari hasil penyidikan dapat dilakukan
penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat
surat dakwaan.
Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli
yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai
penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan
hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan
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kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan
dari hasil penuntutan oleh penuntut umum.
Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas
Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas
yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan
tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum
dikarenkan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut
umum tertinggi” Pengertian dari kedua asas tersebut
sebagai berikut (Djenawi Tahir, 2007):
a. Asas legalitas yaitu Penutut Umum diwajibkan
melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang
melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan
tersebut

disengaja

menjalankan

maupun

hukuman.

tidak

tetap

harus

ini

adalah

suatu

Asas

perwujudan dari asas Equality before the law.
b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum
tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap
seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak
pidana yang dapat di proses secara hukum.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya
sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut
pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan
peraturan perundang-undangan, sedangkan asas yang kedua
yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut sesorang
walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana
yang

dapat

di

proses

secara

hukum

dengan

mempertimbangakan kepentingan Umum.
Penuntutan memiliki tujuan yakni untuk menemukan
serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan
selengkap-lengkapnya dari kebenaran materil dari suatu
perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat
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secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku
kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan
pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim
di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga
memberikan

perlindungan

terhadap

korban

maupun

tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap
korban maupun tersangka (Suharto, 2004).
Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di
atas tetap harus memperhatikan asas “praduga tak bersalah”
dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai
akhirnya terbukti bersalah / adanya putusan dari hakim
sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan,
pemeriksaan serta putusan dari pengadilan. Oleh karenanya
Jaksa/ Penuntut Umum memiliki tugas untuk mewakili
Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal.
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara
yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di
bidang penuntutan. Selain itu, Kejaksaan Republik
Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana
putusan pidana (executive ambtenaar). Jaksa sebagai
pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai
Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan,
dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
3. Eksekusi
Perihal dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimuat dalam
ketentuan Pasal 270 KUHAP diesbeutkan bahwa “Pelaksanaan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan
oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan
kepadanya”. Salah satu bentuk pelaksanaan eksekusi adalah
pelaksanaan eksekusi pidana denda, Pelaksanaan putusan berupa
pidana denda, KUHAP hanya mengatur dalam 1 pasal saja, yaitu
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Pasal 273 ayat (1): “Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana
denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk
membayar

denda

tersebut,

kecuali

dalam

putusan

acara

pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi”. Dalam ayat (2)
pasal tersebut, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling
lama satu bulan. Perlu diingat, bahwa jika dijatuhkan pidana denda
dengan subsidair pidana kurungan pengganti, terpidana dapat
melunasi separuh dendanya dan separuhnya lagi dijalani sebagai
pidana kurungan.
Terhadap pelaksanaan eksekusi pidana denda Jika putusan
pengadilan menjatuhka pidana denda, kepada terpidana diberikan
jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali
dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika
dilunasi (Pasal 273 ayat (1) KUHAP). Di dalam UU Cukai juga
diatur tentang pelaksanaan eksekusi pidana denda itu sendiri yang
diakomodir di dalam Pasal 59 UU Cukai :
(1)

(2)

Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh
yang bersangkutan, diambil dari kekayaan
dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai
gantinya;
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.

5. Tinjauan Pustaka tentang Potensi Pendapatan Negara
Pendapatan negara merupakan pemasukan negara yang
dipergunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan serta kebutuhan
negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan
pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan
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pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan
negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain-lain (Syamsi, 1994).
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

disebutkan

bahwa

pendapatan

negara

adalah

semua

penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan
negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri.
Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa sumber
pendapatan negara berasal dari tiga sektor yaitu: pajak, non pajak dan
hibah. Tiga sumber ini yang jadi lumbung penerimaan kas negara.
Sumber

pendapatan

negara

nantinya

akan

digunakan

untuk

menyejahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima yaitu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sumber pendapatan negara akan
kembali lagi pada rakyat dalam bentuk program bantuan atau
pembangunan fasilitas umum.
Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi
menjadi dua sumber yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak
(Markus, 2005).
a. Pendapatan Pajak
Pendapatan pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat
kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas
jasa secara langsung. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat
dan pajak daerah:
a. Pajak Pusat (wewenang pemajakan berada di tangan
pemerintah pusat)
a) Pajak Penghasilan (pph)
b) Pajak Pertambahan Nilai (ppn)
c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (ppnbm)
d) Pajak Bumi dan Bangunan (pbb)
e) Bea Materai
f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (bphtb)
g) Bea Masuk
h) Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol
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2) Pajak Daerah (wewenang pemajakannya berada di tangan
pemerintah daerah)
a) Pajak Daerah Provinsi
b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota
b. Pendapatan Non Pajak
Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari
pajak. Pendapatan non pajak berasal dari (Markus, 2005) :
1.

Penerimaan

yang

bersumber

dari

pengelolaan

dana

pemerintah, (antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran
pembangunan, sisa anggaran rutin)
2.

Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (segala
kekayaan alam yang terdapat diatas, permukaandan di dalam
bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang
pertambangan)

3.

Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan (antara lain dividen atau bagian laba pemerintah
dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan
saham pemerintah dalam BUMN)

4.

Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
pemerintah (antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan
kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek,
hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan
kekayaan negara yang tidak dipisahkan)

5.

Penerimaan berdasarakan putusan pengadilan dan yang berasal
dari pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang
rampasan negara dan denda)

6.

Penerimaan

yang berupa hibah

yang merupakan hak

pemerintah (adalah penerimaan negara berupa bantuanhibah
dan atau sumbangan dari dalam dan luar negri baik swasta
maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah, kecuali
hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk
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mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah
penyakit yang tidak dicatat dalam APBN)
7.

Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang
tersendiri
Salah satu pendapatan negara berupa pajak salah satunya

adalah cukai. Pemungutan bea dan cukai menjadi wewenang
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas memungut cukai
dengan ketentuan yang berlaku untuk barang-barang tertentu yang
kena cukai dan diatur dalam undang-undang cukai. Ada beberapa
barang yang menurut undang-undang dikenakan cukai, yaitu etil
alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan produk tembakau.
Filosofi pengenaan cukai sejatinya adalah untuk mengatur,
mengendalikan, atau membatasi (regulater). Sebagai konsekuensi dari
fungsi regulater, penerimaan cukai berperan memberikan kontribusi
penerimaan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara,
cukai mempunyai peranan yang sangat penting dalam APBN
khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri yang senantiasa
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Akan tetapi, dalam perkembangan dewasa ini pelanggaran di
bidang cukai semakin marak, yang dapat mengakibatkan tidak
tercapainya penerimaan cukai secara optimal. Oleh karena itu, untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan perlu dilakukan penegakan
hukum (law enforcement) secara tegas sehingga target penerimaan
cukai dapat tercapai secara optimal. Demi menjaga potensi pendapatan
negara agar tidak bocor. Dalam hal penegakan hukumnya, UU Cukai
memiliki dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.
Sanksi administrasi sifat dan pelaksanaannya berbeda dengan sanksi
pidana. Sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh
pejabat administrasi terhadap pengusaha atau siapa saja yang
melanggar ketentuan undang-undang cukai. Sebagai bagian dari
hukum fiskal, undang-undang cukai selayaknya mengutamakan
penyelesaian administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskus,
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sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa
denda, akan tetapi, pelanggaran di bidang cukai bukan hanya terjadi
pada pelanggaran administratif saja, melainkan telah masuk ke dalam
ranah kejahatan atau tindak pidana.
Kejahatan atau tindak pidana di bidang cukai seperti
penggunaan pita cukai yang bukan haknya, memalsukan pita cukai
dan lain sebagainya, maka dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa
pidana penjara maupun pidana denda, ataupun juga keduanya pidana
penjara dan pidana denda. Pelanggaran maupun tindak pidana di
bidang cukai ini menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara
yang sangat besar. Oleh karenya, memerlukan payung hukum yang
dapat mengatur dan mengawasi peredaran produk cukai yang tidak
legal.
Tindak pidana di bidang cukai adalah tindak pidana fiskal.
Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang
meningkat baik dari kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan
profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal
ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang
secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna
mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan,
penuntutan bahkan hingga proses eksekusi agar tujuan untuk
penyelamatan potensi pendapatan negara ini menjadi terwujud.
UU Cukai merupakan salah satu perundang-undangan yang
dibentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara serta
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah merasa
bahwa perbuatan para pelaku tindak pidana di bidang cukai sudah
menghambat pembangunan nasional, menghambat pertumbuhan dan
kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut pengeluaran
negera seefisien mungkin. Dalam upaya untuk menyelamatkan
penerimaan negara diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya
hilangnya potensi pendapatan negara serta dapat mengawasi
penyelenggaraan negara agar tetap bersih dan berwibawa. Adanya
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pidana denda yang menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan
potensi pendapatan negara.
B. Landasan Teori
Dalam menjawab suatu penelitian diperlukan landasan teori dan
kerangka konseptual agar dalam perjalanan penelitian ini tidak melebar
dan oleh karena itu perlu dibatasai. Legal theory (teori hukum) mempunyai
kedudukan yang sangat penting dalam penelitian, karena teori hukum
tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkap
fenomena-fenomena hukum (Salim and Erlies, 2017).
Adapun teori yang relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis
dalam penelitian hukum ini antara lain:
1. Teori Penegakan Hukum
Hukum merupakan suatu hal yang ada karena adanya
masyarakat dimana kemudian perkembangan hukum itu sendiri juga
mengikuti perkembangan masyarakat. Salah satu pilar hukum yang
sampai saat ini terus menerus berkembang di Indonesia adalah hukum
pidana. Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu
menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah
konsep dalam bidang hukum yang masih perlu penjelasan lebih lanjut
untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.
Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai
rangkaian

penjabaran

nilai

tahap

akhir

untuk

menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup
(Soekanto,

2008).

Penegakan

hukum

secara

konkret

adalah

berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya
patut dipatuhi. Penegakan hukum adalah penegakan ide- ide serta
konsep- konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini
adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.
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Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau
kantor

hukum

seperti

Pengadilan,

Kejaksaan,

Kepolisian,

Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang- undangan.
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun
di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian
(Soekanto, 2008). Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang
harus diperhatikan, yaitu (Mertokusumo, 2003) :
a. Kepastian Hukum (rechtssicherheit) :
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, sebagaimana
hukum itu harus berlaku, yang mana tidak boleh menyimpang
dari prinsip meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan
(fiat justicia et pereat mundus). Hal inilah yang diinginkan dari
kepastian hukum.
b. Manfaat (zweckmassigkeit) :
Penegakan hukum yang baik merupakan harapan dari
masyarakat, oleh karenanya pelaksanaan hukum atau penegakan
hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau
ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
c. Keadilan (gerechtigkeit) :
Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat
memiliki peran penting untuk memantau apakah hukum tersebut
adil atau tidak.
Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak pada
faktor-faktor

yang

mempengaruhinya.

Faktor-faktor

tersebut

mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya
terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah
sebagai berikut (Soekanto, 2008) :
1.

Faktor Hukumnya sendiri, yang ddalam penelitian ini hanya
dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
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2.

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum

3.

Faktor sarana atau fasilitas huku, yakni pihak-pihak yang
mendukung penegakan hukum.

4.

Faktor masyakarat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan.

5.

Faktor kebudayaan yakni sebagi hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh

karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan
tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2008).
Ke lima faktor tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut :
1. Faktor Hukum (perundang-undangan)
Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturanaturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa, yakni
apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata
(Masriani, 2004).
Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formil
yang merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan
memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk
atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, yang
mempunyai kekutan hukum, yang mengikat, diadakan dan
dipelihara oleh penguasa Negara. Hukum yang telah dibuat
mempunyai fungsi untuk membantu peranan berjalannya UndangUndang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan peraturan,
penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring
masyarakat berkembang.
Adanya permasalahan pengakan hukum yakni bermula dari
undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan
hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan :
a. tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang
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b. belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan
untuk menerapkan undang-undang
c. Ketidak jelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang
akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta
penerapannya. Disamping itu adalah ketidakjelasan dalam
kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal
tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata
yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi
dari peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang
dapat

ditafsirkan

secara

luas

(multiinterpretasi)

dan

menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau
penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik.

2. Faktor Penegak Hukum
Secara sosiologis, dapat dikatakan bahwa setiap penegak
hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan
(role) (Soekanto, 2008). Kedudukan (sosial) merupakan posisi
tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi
sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan
sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.
Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga
masyarakat

lainnya

mempunyai

kedudukan

dan

peranan

sekaligus. Dengan demiikian tidaklah mustahil bahwa antara
pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict
dan conflict of roles) (Soekanto, 2008).
Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih
banyak tertuju pada diskresi, penegak hukum merupakan
golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai
kemampuan-kemampuan

tertentu,

sesuai

dengan

aspirasi

masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat
memilih

waktu

dan

lingkungan

yang

tepat

di

dalam

memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang
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baru, serta memberikan keteladanan yang baik (Soekanto, 2008).
Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang
seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal
dari diri sendiri atau lingkungan.
Di dalam berfungsinya hukum, kepribadian dari aparat
penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan telah
disusun dengan baik, namun kualitas dari aparat penegak hukum
kurang baik, maka hal ini akan menjadikan masalah. Oleh karena
itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah
memiliki peran untuk menjalankan amanat UU Cukai dalam
proses eksekusi pidana denda.
Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang
tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah
diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap
penegakan hukumnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
Sarana atau fasilitas tersebut anatara lain mencakup tenaga
manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya
(Soekanto, 2008). Kepastian dan kecepatan penanganan perkara
senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan
di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan
kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
tekhnologi.
Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang
memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung
dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan
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yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan
hukum dapat mencapai tujuannya.
Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan
yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya
sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum
menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang
aktual (Soekanto, 2008).
Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di
Kejaksaan Negeri Klaten dan juga di Pengadilan Negeri Klaten,
kendala sarana prasarana dalam sanksi pidana denda terhadap
pelaku tindak pidana di bidang cukai tidak memadai, khususnya
dalam penganggaran anggaran dalam penanganan perkara tindak
pidana di bidang cukai.

4. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan
untuk mencapai kedamaian masyarakat (Soekanto, 2008). Oleh
karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat
mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan
budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (plural
society) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaankebudayaan khusus (Soekanto, 2008).
Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan
yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik
yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus
ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan
oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai
yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau
tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan
penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat
perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

46

5. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat
tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilainilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil
(Soekanto, 2008). Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto,
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan
masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan
sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.
Hukum tertulis (perundang- undangan) yang ada di
Indonesia timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang
mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum
perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai
yang menjadi dasar dari masyarakat khususnya dalam kebudayaan
supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara
efektif. Nilai-nilai tersebut yaitu dalam hal ini nilai keadilan dan
nilai ketertiban. Nilai keadilan berfungsi melindungi hak-hak
pihak yang lemah.
Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum
sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum
tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan
perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami
apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung
pada kebiasaan-kebiasaan (customs), kultur (culture), tradisitradisi (traditions), dan norma-norma informal (informal norms)
yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang
bersangkutan.
Merujuk pada pembahasan di atas, di dalam penegakan hukum
tampaklah bahwa kelima faktor tersebut dalam realitas hubungannya
akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya serta akan saling
mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan atas satu
faktor akan berdampak kepada kendala yang lainnya, karena
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keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta
dalam rangka mempeoleh tolok ukur dari efektifitas penegakan
hukumnya. Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor
penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya.
Hal tersebut dilatarbelakangi karena undang-undang atau
aturan hukum disusun oleh penegak hukum, begitu juga dengan
penerapannyapun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan
hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas,
sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam
penegakan

hukumnya.

Meskipun

Soerjono

Soekanto

tidak

menjelaskan faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari
keseluruhan faktor tersebut secara pasti.
Akan tetapi, dengan memperhatikan sistematikanya dari
kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan hukum,
maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif.
Yang dimaksudkan adalah bahwa dengan sistematika itu dapat
membangun efektifitas penegakan hukum, seharusnya, diawali
mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana
penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang
menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta
kebudayaan

yang

terbangun.

Artinya,

tata

urutannya

dapat

dipredisikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya (Riyanto,
2018).
2. Teori Tujuan Pidana dan Pemidanaan
Istilah pidana berasal dari kata starf (Belanda), yang berarti
hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah starf ini berbeda arti
dengan istilah recht yang berarti hukum. Simons sebagaimana dikutip
oleh P. A. F. Lamintang, memberikan pengertian terhadap pidana atau
straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang – undang, pidana
telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang
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dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang
bersalah (P.A.F Lamintang, 2014).
Hukum merupakan suatu hal yang ada karena adanya masyarakat
dimana kemudian perkembangan hukum itu sendiri juga mengikuti
perkembangan masyarakat. Salah satu pilar hukum yang sampai saat
ini terus menerus berkembang di Indonesia adalah hukum pidana.
Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu
menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah
konsep dalam bidang hukum yang masih perlu penjelasan lebih lanjut
untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana adalah
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan
Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada
pembuat delik itu . Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur
atau ciri-ciri sebagai berikut (Arief Nawawi and Muladi, 2010):
a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan
penderitaan

atau

nestapa

akibat-akibat

lain

yang

tidak

menyenangkan.
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan
tindak pidana menurut undang-undang.
Sedangkan pemidanaan adalah hukuman. Menurut Moeljatno
dalam Pipin Syarifin, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan
aturan-aturan untuk (Pipin, 2000):
a. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang,
dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut.
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b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi
pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan
tersebut.
Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan
terhadap pembuat delik di mana pidana tersebut diharapkan
mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut.
Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika
putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan di sini
diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Dengan
adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai.
Di dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana yang berlaku
di Indonesia, dikenal beberapa jenis pemidanaan Berdasarkan Pasal 10
KUHP jenis pemidanaan terdiri dari :
a. Pidana pokok :
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan
b. Pidana tambahan :
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.
Dari seluruh jenis pemidanaan berdasarkan Pasal 10 KUHP,
pelaksanaan pemidanaan yang paling sering dipraktekan ialah pidana
penjara dan kurungan. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain
akibat kedudukan pidana denda dalam KUHP yang berlaku sekarang
ini dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di samping
itu tidak dapat dinafikan bahwasanya pidana penjara saat ini telah
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“mendunia”, seolah-olah kita tidak akan dapat hidup tenteram tanpa
jenis pidana itu. Dalam kaitan dengan masalah pemidanaan maka yang
dituntut oleh asas keseimbangan ini adalah bahwa pemidanaan itu
harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga
korban. Pemidanaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu
kepentingan, atau pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan
kepentingan-kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pembuat
saja, atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan
keluarganya.
Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan adalah ketigatiganya kepentingan masyarakat,

pelaku dan korban. Hanya

menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi sebuah sosok
pemidanaan yang menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka.
Pada sisi lain, hanya memperdulikan kepentingan pelakunya, akan
memperoleh sebuah gambaran pemidanaan yang sangat individualistis
yang

hanya

memperhatikan

hak

pelaku

dan

mengabaikan

kewajibannya. Sedangkan terlalu menekankan kepentingan korban
saja, akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau
kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi
kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum. Dengan demikian
pemidanaan

dalam

perspektif

keseimbangan

harus

diarahkan

sedemikian rupa agar si terhukum tidak hanya dilihat sebagai objek,
tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh yang
mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang
bersalah, dan sebagai warga negara bangsa masyarakat sekaligus
(Saida, 2007).
Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki
tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh
filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana.
Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan dengan alasan pembenar
(pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya
sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis
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untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran
hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat
pengaruhnya ada dua yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat
pembalasan (retributive justice) dan keadilan yang berbasis pada
filsafat restorasi atau pemulihan (restorative justice), dan KUHP
menganut filsafat keadilan lebih condong kepada retributive justice
(Wirjono, 2003).
Negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam
menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat. Salah satu sarana
untuk digunakan sebagai penjamin hal tersebut adalah dibentuknya
ketentuan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum dan
keadilan bagi masyarakat. Namun hal tersebut tidak selamanya dapat
berjalan sebagaimana mestinya, misalnya masih adanya orang-orang
yang melanggar ketentuan hukum sehingga Negara mengenakan
hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku.
Sebelum berbicara tentang teori pemidanaan perlu dipahami
terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemidanaan. J. B Mabbot
memandang seorang penjahat sebagai seseorang yang sudah
melanggar suatu aturan hukum, meskipun seseorang itu bukan orang
yang jahat. Menurutnya seseorang yang disebut tidak bersalah adalah
oaring yang belum melanggar suatu aturan hukum, meskipun
seseorang bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melakukan
pelanggaran hukum lainnya. Mabbot memandang pemidanaan
merupakan akibat yang wajar yang disebabkan bukan dari hukum
namun dari pelanggaran hukum sehingga jahat atau tidak jahatnya
seseorang jika seseorng telah bersalah melakukan pelanggaran hukum
maka orang tersebut harus dipidana (Sholehuddin, 2007).
Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis (Salim and
Septiana, 2019) :
“Pendapat ahli yang berkaitan mengapa negara
menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, apakah
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karena pembalasan, menakut-nakuti masyarakat
melindungi atau memperbaiki masyarakat.”

atau

Terdapat 4 (empat) unsur teori pemidanaan yakni (Salim and
Septiana, 2019):
1. Adanya pendapat ahli;
2. Menjatuhkan pidana;
3. Adanya subyek, dan
4. Adanya unsur penyebab
Dalam berbagai literatur hukum pidana, beberapa ahli hukum
pidana mempergunakan beberapa istilah yang berbeda-beda dalam
penyebutan teori pemidanaan. Teori pemidanaan atau tujuan pidana
secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga) yakni teori absolut, teori
relatif dan teori gabungan.
1. Teori Absolut
Teori absolut lahir pada aliran klasik hukum pidana.
menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemidanaan (Eddy,
2016). Negara memiliki hak untuk menjatuhkan pidana karena
penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak
serta kepentingan hukum yang telah dilindungi (Adam, 2007).
Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena jus deserts, bahwa
mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku
tercela mereka. Beberapa ahli menganut teori absolut salah satunya
Kant yang berpendapat bahwa pidana adalah etik, praktiknya
adalah suatu ketidak adilan oleh karena itu kejahatan harus
dipidana

(Eddy,

2016).

Andi

Hamzah

juga

memberikan

pendapatnya bahwa teori pembalasan menyebutkan bahwa pidana
tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki
penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur
dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu
kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”
(Samosir and Djisman, 1992).
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Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa (Arief
Nawawi and Muladi, 2010):
“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada
sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan
kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada
adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”
Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana
pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga
sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang
berguna sesuai harkat dan martabatnya. Plato meneyatakan nemo
prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur yang artinya sorang
bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar
tidak lagi terjadi dosa. Upaya mencegah kejahatan dilakukan
dengan membuat rasa takut sehingga hukum pidana kuno
mengembangkan

sanksi

pidana

yang

begitu

kejam

dan

pelaksanannya dilakukan di depan umum dengan memberi
peringatan pada masyarakat luas (Jan, 2003).
2.

Teori Tujuan atau Relatif
Jika dalam teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana
adalah pembalasan, namun teori relative ini mencari dasar
pemidanaan pada penegkan ketertiban masyarakat dan tujuan
pemidanaan sebagai pencegah kejahatan.
Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori
pembalasan dan teori tujuan dikemukakan pula secara terperinci
oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut (Arief Nawawi and
Muladi, 2010) :
a) Pada teori pembalasan:
1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak
mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya
untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya
pidana; dan
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4) Pidana melihat kebelakang adalah merupakan pencelaan
yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki,
mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.
b) Pada teori tujuan:
1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);
2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai
sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu
kesejahteraan masyarakat;
3) Hanya

pelanggaran-pelanggaran

hukum

yang dapat

dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal: karena sengaja
atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
4) Pidana harus diterapkan atas berdasarkan tujuannya
sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan
5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat
mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan
tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan
kejahataan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Teori relative juga dikenal dengan nama teori nisbi yang
menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan
hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.
Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan gambaran umum
untuk memperjelas mengenai teori relatif ini sebagai berikut
(Arief Nawawi and Muladi, 2010):
“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan
pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah
melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat, leh karena itu teori ini
sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar
pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada
tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est”
(karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur
(supaya orang tidak melakukan kejahatan).”
Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban
dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu
pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi
55

umum dan khusus. Von Feuerbach mengemukakan prevensi
umum

untuk

mencegah

terjadinya

kejahatan

dengan

menggunakan istilah psychologischzwang atau dikenal sebagai
paksanaan psikologis yang bermaknsa adanya pidana yang
dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan
memberikan rasa takut kepada orang lain untuk tidak berbuat
jahat. Oleh karena itu, menurutnya sanksi pidana yang
diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam
undang-undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat
jahat (Eddy, 2016).
The W. Van Veen dalam disertasinya yang dikutip oleh
Eddy

O.S.

Hiariej

yang

berjudul

“Generale

Preventie”

menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) fungsi pencegahan umum yakni
yang pertama menjaga atau menegakan wibawa penguasa,
terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan
dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa.
Kedua

menjaga

atau

menegakan

norma

hukum.

Ketiga

pembentukan norma untuk menggaris bawahi pandangan bahwa
perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu
tidak diperbolehkan (Eddy, 2016).
Prevensi khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan yang
telah dijatuhi pidana sehingga pelaku tersebut tidak dapat
mengulangi perbuatannya. Van Hamel yang merupakan penganut
teori relative berupa prevensi khusus bersama dengan Front von
Lizt menyebutkan bahwa pidana bertujuan untuk menakutkan
atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bisa lagi
diperbaiki (Eddy, 2016).
3. Teori Gabungan
Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan
adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau
siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar
pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Groritius atau
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Hugo de Groot dalam Jan Remmelink menyatakan bahwa
penderitaan memang sesuatu yang wajar ditanggung pelaku
kejahatan, akan tetapi dalam Batasan apa yang layak ditanggung
pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat
ringannya derita yang layak dijatuhkan (Jan, 2003).
Vos menyatakan bahwa selian teori absolut dan teori
relative juga terdapat kelompok lain yakni teori gabungan yang
merupakan

kombinasi

antara

pembalasan

dan

ketertiban

masyarakat (Eddy, 2016). Vos dalam hal ini memberikan
pandangan dan bobot yang sama antara pembalasan dengan
perlindungan masyarakat.
Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan
yaitu (Arief Nawawi and Muladi, 2010) :
a. Teori-teori

menggabungkan

yang

menitik

beratkan

pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas
apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan
tata tertib masyarakat;
b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan
tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada
suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya
perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.
Penganut teori gabungan yang menekankan pada perlindungan
masyarakat daripada pembalasan adalah Simons, menurutnya
prevensi umum terletak pada pidana yang diancamkan dan
subsider-sifat dari pidana terhadap pelaku- prevensi khusus,
menakutkan, memperbaiki dan mlenyapkan.
Penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana di
bidang cukai, diharapkan menjadi efek jera bagi si pelaku dan
juga dapat memulihkan keuangan negara yang bocor akibat
adanya perbuatan pidana yang dilakukan terpidana sehingga
tujuan dibentuknya UU Cukai sebagai dasar pijakan dalam
optimalisasi penerimaan negara menjadi seiring sejalan dengan
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optimalnya penegakan hukum di dalam kehidupan sehari-hari,
dan aparat penegak hukum dapat menjadi lebih optimal dalam
menegakan aturan pidana yang telah diakomodir di dalam UU
Cukai tersebut.
C. Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana di Bidang
Cukai

Pendekatan interaksional
dengan analisis kualitatif

Pidana Denda

Pembayaran Denda

Pidana Penjara

Menjalani Pidana Pengganti berupa Pidana
kurungan Penjara

Rumusan Masalah :
1. Sebab pelaksanaan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana cukai tidak optimal
2. Upaya untuk mengoptimalkan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana cukai
sebagai upaya pengembalian potensi pendapatan negara

Teori Penegakan Hukum
Teori Tujuan Pidana dan Pemidanaan

Pasal 59 UU Cukai

Optimalisasi Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di
Bidang Cukai Sebagai Upaya Pengembalian Potensi Pendapatan Negara

1. Gambar Kerangka Pemikiran
Bahan hukum yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara
mendalam untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Membahas
mengenai pertanggungjawaban pidana di dalam tindak pidana cukai yang
menganut double track system dengan menjatuhkan pidana penjara dan juga
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pidana denda sebagai upaya mengembalikan potensi pendapatan negara yang
hilang akibat terjadinya tindak pidana di bidang cukai, akan tetapi penjatuhan
pidana denda dalam perkara tindak pidana cukai di dalam pelaksanannya
terpidana

memilih

untuk

menjalani

pidana

pengganti

yakni

pidana

penjara/kuruangan, tidak optimalnya pelaksanaan sanksi pidana denda oleh
Terpidana ini menjadi tidak terwujud, padahal jika ditinjau lebih mendalam UU
Cukai telah mengakomodir ketentuan mengenai pembayaran pidana denda serta
konsep administrative penal law, namun dalan praktiknya hal itu belum sejalan.
Hal ini menyebabkan tujuan pemidanaan menjadi tidak dapat terwujud, serta
penegakan hukum menjadi tidak efektif. Maka menurut hemat Penulis, Teori
tujuan pidana dan pemidanaan serta teori penegakan hukum adalah tepat untuk
dijadikan sebagai alat analisa untuk menjawab rumusan masalah yang akan
dibahas pada penelitian hukum ini, yang diharapkan dapat menjawab
permasalahan hukum yang Penulis kaji serta dapat menjadi sumbangsih pemikiran
agar optimalisasi sanksi pidana denda atas tindak pidana di bidang cukai sebagai
upaya dalam pengembalian potensi pendapatan negara dapat terwujud.
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