BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kendala Tidak Optimalnya Penerapan Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku
Tindak Pidana Cukai
Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana
pokok sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana
penjara dan pidana kurungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pidana denda
diatur di dalam Pasal 30 KUHP dan Pasal 31 KUHP. Pasal 30 ayat (2) KUHP
menerangkan bahwa jika pidana denda tidak terbayarkan maka di ganti dengan
pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti diatur lebih lanjut
dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP yakni paling sedikit 1 (satu) hari dan paling
lama 6 (enam) bulan.
Menilik pada ketentuan Pasal 30 KUHP maka dapat diinterpretasikan
bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana itu dapat seketika
menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, tanpa harus
menunggu lampaunya waktu untuk membayar denda. Pidana kurungan
pengganti pidana denda biasanya dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan
pidana denda. Hakim memiliki kewajiban untuk dengan jelas menyebutkan
besaran pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa beserta lamanya
pidana kurangan pengganti pidana denda yang harus dijalani terdakwa, jika
terdakwa tidak dapat membayar besaran pidana denda yang dijatuhkan
kepadanya (Lamintang and Theo, 2012).
Ketentuan pidana denda tidak hanya diatur di dalam KUHP saja, akan
tetapi di beberapa peraturan undang-undang lainnya, salah satunya adalah UU
Cukai yang mengatur secara khusus mengenai pengenaan pidana denda.
Disebutkan di dalam Pasal 59 UU Cukai 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.
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Perkembangan undang-undang administrasi yang memuat ketentuan
pidana sangat dipengaruhi oleh globalisasi di dalam masyarakat juga
digunakannya hukum pidana dalam rangka menopang agar kelemahan pada
penegakan hukum administrasi dapat berjalan melalui hukum pidana (Perintis,
Kayu and Fax, no date). Hal ini tidak dapat dipungkiri di dalam praktik
lapangannya nyatanya pidana penjara masih menjadi sanksi yang dominan,
yang cenderung dipilih oleh apparat penegak hukum maupun si terdakwa itu
sendiri. Dapat diketahui pula bahwa hukum administrasi itu berkembang
karena suatu evolusi yang kompromistis dalam kehidupan pribadi, harta benda,
dan perdagangan yang memerlukan sanksi pidana.
UU Cukai sebagai undang-undang administratif yang juga mengatur
mengenai ketentuan pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang
mengancam setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana
menurut UU Cukai dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi jika tindak pidana
tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun
berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum,
perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa
memperhatikan apakah orang- orang itu masing-masing telah melakukan
tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (Sutedi, 2012).
Perumusan hukum pidana di dalam UU Cukai merupakan hukum
pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar
kodifikasi yang termasuk dalam kelompok peraturan perundang-undangan
bukan di bidang hukum pidana, akan tetapi di dalamnya terdapat ketentuan
hukum pidana (Adam, 2012). Pasal UU Cukai tidak terdapat sama sekali
ketentuan mengenai penetapan lamanya pidana pengganti denda yang telah
dibayarkan sebagian oleh terpidana. Oleh karena itu, penentuan lamanya
pidana kurungan pengganti tersebut mengacu kepada Pasal 30 ayat (4) KUHP.
Pidana kurungan pengganti dalam hal ini dinilai terlalu ringan dan tidak adil
menggantikan pidana denda dalam perkara di bidang cukai. Pidana kurungan
pengganti yang terlalu rendah ini membuat terpidana akan lebih memilih untuk
menjalankan pidana kurungan dibandingkan untuk membayar denda yang
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sangat besar. Oleh karenanya pidana denda yang semestinya masuk sebagai
penerimaan negara bukan pajak malah berbalik untuk membiayai terpidana
dalam kurungan.
Pada dasarnya suatu peraturan harus terintegrasi hukumnya, baik
penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat sehingga
tidak terjadi ketimpangan antara das solen dan das sein (Ali, 2009). Bahwa
dalam penelitian hukum ini, Penulis melakukan wawancara mendalam kepada
Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Hakim pada
Pengadilan Negeri Klaten yang pernah menangani perkara- perkara tindak
pidana di bidang cukai yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten. Adapun
alasan pengambilan sampel dari wilayah tersebut yakni wilayah Kabupaten
Klaten merupakan wilayah yang berbatasan dengaan Kabupaten Boyolali,
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Gunungkidul (DIY) dan Kabupaten Sleman
(DIY) yang mana realisasi investasi di Kabupaten Klaten pada industri besar
dan menengah tahun 2014 sebesar 623.604.195 (enam ratus dua puluh tiga juta
enam ratus empat ribu serratus Sembilan puluh lima rupiah), sedangkan untuk
industi kecil dengan tenaga terserap sebanyak 139.045 orang dengan nilai
investasi 986.211.337 (Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus
sebelas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) (Klaten, 2021).
Besarnya potensi nilai investasi di daerah Klaten membuka peluang
berputarnya jenis usaha juga menjadi besar, jika penegakan hukum tidak
berjalan di daerah ini maka potensi penerimaan negara menjadi tidak optimal,
khususnya dengan adanya peredaran barang kena cukai yang tidak resmi/ tidak
dilekati pita cukai/ pita cukai dan lain sebagainya, hal ini akan memicu
bocornya penerimaan keuangan negara yang sejatinya dapat menambah
penerimaan negara di bidang pajak.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai di Kabupaten
Klaten khususunya dalam pelaksanaan pembayaran pidana denda pada
praktiknya mengalami beberapa kendala yang di lihat dari berbagai faktor,
beberapa narasumber di wilayah hukum Kabupaten Klaten berpendapat sebagai
berikut :
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1. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten
a. Narasumber Bapak Jatmiko Raharjo, S.T., S.H., M.H., selaku Kepala
Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri
Klaten menyampaikan sebagai berikut :
“penegakan hukum di bidang cukai pada prinsipnya
berfokus pada pengembalian potensi penerimaan negara
bidang pajak yang telah hilang, sehingga adanya
peraturan hukum pidana di dalam UU Cukai diharapkan
akan menjadi solusi dari hilangnya potensi penerimaan
pendapatan negara ini sehingga penerimaan pendapatan
negara menjadi terpulihkan kembali.”
Lebih lanjut, narasumber berpendapat bahwa :
“kendala di lapangan yang dihadapi oleh Jaksa dalam
pelaksanaan eksekusi pembayaran pidana denda adalah
sejak dari awal proses penyidikan/ pra penuntutan terhadap
harta benda milik si terpidana tidak dilakukan asset
tracking, sehingga dalam proses eksekusi Jaksa acapkali
terkendala dalam proses perhitungan harta kekayaan
dan/atau pendapatan milik terpidana yang mana nantinya
harta kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk
pembayaran pidana denda yang dijatuhkan kepada
terdakwa.”
Narasumber memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa dengan
tidak adanya asset tracking pada saat proses prapenuntutan tersebut
mengakibatkan terpidana untuk menyatakan ketidaksanggupannya
untuk melakukan pembayaran denda dan lebih memilih untuk
menjalani pidana pengganti denda yakni pidana kurungan yang
lamanya relatif singkat.
b. Narasumber Bapak Ginanjar Damar Pamenang, S.H., M.H., selaku
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Klaten
menyampaikan sebagai berikut :
“pelaksanaan pembayaran denda terhadap delik di bidang
cukai ini memang menjadi problematika yang perlu
dipecahkan, khususnya di daerah Kabupaten Klaten dengan
menilik pada kasus yang terjadi di tahun 2020 terdapat 5
(lima) tindak pidana di bidang cukai yang tidak satupun
melaksanakan pembayaran pidana denda, para terpidana ini
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lebih memilih untuk menjalani pidana pengganti kurungan
sebagai pengganti pembayaran denda.”
Narasumber menyebutkan lebih lanjut hal ini tidak
dapat terlepas dari karaktreristik dari pidana denda itu sendiri
yang mana pidana denda dapat digantikan dengan pidana
kurungan dan jika melihat dari beberapa putusan hakim yang
tidak mempertimbangkan adanya penyitaan harta kekayaan dari
terpidana untuk pembayaran denda, hal ini menjadikan
terpidana menjadi enggan untuk membayar pidana denda.
Lebih lanjut narasumber berpendapat bahwa :
“kurangnya sarana dan prasarana juga
menyebabkan terkendalanya pelaksanaan eksekusi
pembayaran denda seperti proses lelang yang
membutuhkan waktu yang lama maupun anggaran
untuk pembiayaan terhadap kasus tindak pidana di
bidang cukai yang tidak ada, sehingga Jaksa
menjadi kesulitan dalam proses asset tracking
setelah dijatuhkannya putusan pidana denda atas
kekayaan terpidana sebagai alat untuk membayar
pidana denda tersebut.”
Selain

daripada

itu,

dalam

mempertimbangkan adanya Pasal

putusan

hakim

tidak

59 UU Cukai

yang

menyebutkan secara tegas bahwa apabila pidana denda tidak
dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku tindak
pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita,
yang kemudian hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan
yang sah tersebut digunakan untuk melunasi pidana denda,
melainkan hanya menjatuhkan pidana denda yang kemudian
disubidiairkan

dengan

pidana

pengganti

berupa

pidana

kurungan sehingga hal ini menjadi salah satu kendala Jaksa
dalam tahap eksekusinya dalam pelaksanaan sita atas harta
kekayaan si terpidana.
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c.

Narasumber Bapak Cecep Mulyana, S.H., selaku Jaksa pada Tindak
Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klaten menyatakan bahwa pada
pokoknya :
Kendala Jaksa dalam melaksanaan eksekusi pidana denda
khususnya dalam pembayaran pidana bukan hanya pada pelaksanaan
pidana dendanya saja, namun juga didasari oleh beberapa faktor baik
dari sisi penegak hukumnya maupun dari sisi terpidananya. Lebih
lanjut narasumber menyebutkan bahwa dalam praktik eksekusi
pidana denda terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai, baik
dari tuntutan maupun dalam putusan hakim yang menjatuhkan
pidana denda cenderung memberikan denda yang besar kepada
terpidana yang dialternatifkan dengan pidana pengganti denda
berupa pidana kurungan yang relatif singkat, sehingga hal ini
berdampak pada sulitnya Jaksa dalam mengeksekusi pidana denda
tersebut karena terpidana tidak mampu membayar besarnya pidana
denda yang dijatuhkan hakim dan lebih memilih untuk menjalani
pidana kurungan.
Tidak adanya upaya paksa yang dituntut oleh Jaksa maupun
dijatuhkan oleh hakim dalam pelaksanaan pembayaran pidana denda
ini

juga

menjadi

salah

satu

kendala,

sehingga

Terpidana

menggunakan hak nya untuk memilih tidak melakukan pembayaran
sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut.

d. Narasumber Bapak Aris Gunawan, S.H., selaku Hakim pada
Pengadilan Negeri Klaten menyatakan bahwa :
“Secara garis besar kendala penjatuhan pidana denda
terhadap perkara tindak pidana di bidang cukai adalah
penjatuhan pidana pokok, mengingat pidana denda juga
merupakan salah satu pidana pokok. Meskipun, di dalam
UU Cukai telah diatur secara khusus tentang penjatuhan
pidana denda, namun menurut hemat kami penjatuhan
pidana denda yang telah diatur limitatif dengan
disandingkan dengan potensi kerugian negara/ penerimaan
negara menjadi tidak sejalan secara substansinya, sebab
bagaimana denda yang merupakan pidana pokok dapat
menggantikan hilangnya penerimaan negara, jika memang
72

sebagai pengganti kerugian negara/penerimaan negara
seharusnya diatur secara jelas aturan penjatuhannya tidak
seperti contoh di Pasal 54 UU Cukai yang menyebutkan
pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan
paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya
dibayar, hal ini akan membuka peluang disparitas
penjatuhan pidana denda jika tidak diatur secara pasti,
sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim
untuk tidak menjatuhkan pidana denda berdasarkan Pasal 59
UU Cukai”
Narasumber menambahkan bahwa pada pokonya hal lain
yang menjadi hambatan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan
Pasal 59 UU Cukai guna untuk pelaksanaan pembayaran denda
pidana cukai, disebabkan karena dalam hal ini Penuntut Umum
sendiri juga tidak mempertimbangkan adanya Pasal 59 UU Cukai
di dalam proses penuntutannya, sehingga biasanya hakim akan
menjatuhkan pidana sesuai dengan pertimbangan Penuntut Umum.

Apabila mencermati substansi di dalam UU Cukai khususnya pada
Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Cukai, dalam ketentuan tersebut
disebutkan tentang mekanisme penjatuhan pidana denda sebagaimana
telah dibahas sebelumnya, akan tetapi jika dihubungkan dengan hasil
wawancara yang telah dilakukan penulis terkait hambatan di lapangan di
dalam pelaksanaan sanksi pidana denda dalam tindak pidana di bidang
cukai yang tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Maka jelas bahwa
beberapa hal masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pembayaran
pidana denda di bidang cukai ini.
Berdasar beberapa hal tersebut diatas maka dapat dianalisa bahwa
pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana di bidang cukai ini
dalam prakteknya di lapangan masih menemui beberapa kendala ditinjau
dari beberapa faktor antara lain dari faktor undang-undangnya, penegak
hukum maupun sarana dan prasarananya.
Ditinjau dari undang-undangnya, adanya keterbatasan kebijakan dan
kompleksitas perkara tindak pidana di bidang cukai ini, skema penyitaan
menurut Pasal 59 UU Cukai pada praktiknya tidak efektif. Pertama,
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penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU Cukai
hanya atau baru dapat dilakukan terhadap milik pelaku tindak pidana
dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita yang kemudian di
lelang untuk melunasi pidana denda bukan karena si terpidana tidak
membayar pidana denda yang dijatuhkan. Sedangkan, hal ini sejatinya
terdakwa dapat dengan mudah mengubah bentuk maupun kepemilikan
hartanya, baik yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana di bidang
cukai maupun yang tidak, hingga ketika jatuh tempo pembayaran pidana
denda ada tidak satupun harta yang dapat disita atau dirampas penyidik atau
penuntut umum. Kedua, bagaimana jika putusan pengadilan memerintahkan
penyitaan dan pelelangan namun putusan tersebut tidak merinci harta mana
saja yang disita. Ditambah lagi resiko adanya perlawanan dari pihak ketiga
karena harta yang disita telah beralih bentuk maupun pemilikan untuk
menghindari jangkauan hukum.
Aturan di dalam Pasal 59 UU Cukai yang menyebutkan bahwa
apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik
pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya
disita, yang hasil dari pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah
tersebut dapat dipergunakan untuk melunasi pidana denda. Hal ini dapat
ditafsirkan bahwa UU Cukai mengintrodusir pidana pengganti denda
dengan prosedur penyitaan setelah dijatuhkannya putusan hakim. Sehingga
penyitaan yang dirumuskan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Cukai ini
merupakan kewenangan eksekutorial yang merupakan kewenangan dari alat
negara untuk melaksanakan secara paksa suatu putusan pengadilan (Bakti
Syahrani, 2000).
Selain penyitaan yang diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) UU Cukai,
penyitaan juga diatur di dalam Pasal 63 ayat (2) huruf i UU Cukai yang
menyebutkan bahwa penyidik berwenang untuk menyita benda-benda yang
diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang cukai. Meskipun, secara tersurat tugas kewenangan
penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang cukai, hal ini tidak lantas dapat
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diartikan bahwa proses pembuktian tidak hanya berkutat pada perbuatan
materiil atau pemenuhan unsur delik saja, namun dengan mengingat
dibentuknya UU Cukai ini adalah berorientasi pada pembangunan nasional
serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
yang tertuang di dalam pertimbangan pembentukan UU Cukai ini, maka
untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional ini, penyidik seharusnya
juga telah menginternalisasi hal tersebut pada saat proses penyidikan
terhadap tindak pidana di bidang cukai.
Ditinjau dari penegak hukumnya yang merupakan bagian penting
dalam penegakan hukum yakni adanya upaya aparatur penegakan hukum
untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan
sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk
memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparatur
penegak

hukum

diperbolehkan akan menggunakan upaya daya paksa.

Kendala yang di dapat dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat
dirangkum bahwasannya dari segi penegak hukumnya terlihat dari
komitmen Jaksa/ Penuntut Umum maupun Hakim.
Komitmen jaksa merupakan ujung tombak tegaknya eksekusi
pidana. Hal ini membawa konsekuensi pada komitmen jaksa eksekutor
selaku pelaksana putusan pidana. Pertama, komitmen dalam memaknai
Pasal 59 UU Cukai yang kemudian diperjelas secara pelaksanaan teknis
dengan adanya Surat Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Nomor : B-397/F/Ft/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 Perihal Tuntutan
Pidana Denda 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”
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Ketentuan tersebut jelas menegaskan bahwa jika dalam waktu 1
(satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak
membayar pidana denda, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan
dilelang untuk menutupi pidana denda, dan jika terpidana jika tidak
mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
Akan tetapi, dikarenakan sifat dari pidana denda itu dapat disubsidiairkan
dengan pidana kurungan, maka hal inilah yang menjadi kesempatan
terpidana untuk memilih pidana mana yang akan dijalankannya dengan
memberikan formulir yang menanyakan sanggup tidaknya terpidanya
membayar pidana denda tersebut, sehingga dengan adanya hal ini maka
tujuannya dibentuknya Pasal 59 UU Cukai ini di dalam praktiknya tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana nilai yang diharapkan sebagai pengganti
potensi penerimaan negara yang hilang.
Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan dengan
acapkali tidak mempertimbangkan Pasal 59 UU Cukai dalam amar
putusannya dengan menyebutkan secara tersurat di dalam amar putusannya
yakni “dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan,
diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai
gantinya” menurut hasil wawancara yang dirangkum Penulis, disebutkan
bahwa pidana denda di dalam UU Cukai yang telah diatur limitatif dengan
disandingkan dengan potensi kerugian negara/ penerimaan negara menjadi
tidak sejalan secara substansinya, dengan tidak jelasnya ketentuan
penjatuhan pidana sebagai pengganti penerimaan negara yang hilang yang
diatur di dalam UU Cukai, dimungkinkan akan membuka peluang disparitas
penjatuhan pidana denda, sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan
hakim untuk tidak menjatuhkan pidana denda berdasarkan Pasal 59 UU
Cukai,

terlebih

lagi

Jaksa/

Penuntut

Umum

juga

tidak

mempertimbangkannya di dalam proses pembuktian/ penuntutannya.
Sejatinya di dalam Pasal 59 UU Cukai telah diatur bahwa dalam hal
pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan
dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya, namun di dalam
praktiknya pelaksanaan pembayaran denda ini tidak dapat dilaksanakan
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sebab dalam putusan hakim tidak mempertimbangkan keberadaan Pasal 59
ayat (1) UU Cukai ini, sehingga pada amar putusannya tidak mengakomodir
untuk mengambil kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai
gantinya jika terpidana tidak membayar besaran denda yang dijatuhkan.
Selain daripada itu, dengan putusan hakim tidak mempertimbangkan
adanya Pasal 59 UU Cukai yang menyebutkan secara tegas bahwa apabila
pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta milik pelaku
tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang diperolehnya disita, yang
kemudian hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah tersebut
digunakan untuk melunasi pidana denda, melainkan hanya menjatuhkan
pidana denda yang kemudian disubidiairkan dengan pidana pengganti
berupa pidana kurungan sehingga hal ini menjadi salah satu kendala Jaksa
dalam tahap eksekusinya dalam pelaksanaan sita atas harta kekayaan si
terpidana. Tidak adanya upaya paksa yang dituntut oleh Jaksa maupun
dijatuhkan oleh hakim dalam pelaksanaan pembayaran pidana denda ini
juga menjadi salah satu kendala, sehingga terpidana menggunakan hak nya
untuk memilih tidak melakukan pembayaran sejumlah denda yang
dijatuhkan tersebut.
Sejatinya, hakim dalam mempertimbangkan sebuah tindak pidana
sebelum menjatuhkan pidana, hakim wajib untuk melakukan penafsiran
hukum. Penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum
untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya terletak pada
kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk
kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil
yang diperoleh (Sudikno, 1999).
Utrecht berpendapat setidaknya terdapat lima jenis metode
penafsiran (Jimly, 2009) yaitu:
1) Penafsiran menurut arti kata atau istilah (taalkundige interpretatie),
yakni hakim wajib mencari arti kata undang-undang atau meminta
keterangan ahli bahasa.
2) Penafsiran historis (historische interpretatie), yakni setidaknya
dilakukan dengan dua cara, yaitu: menafsirkan menurut sejarah hukum
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(rechtshistorische interpretatie) dan menafsirkan menurut sejarah
penetapan suatu ketentuan (wetshistorische interpretatie).
3) Penafsiran sistematis, yakni penafsiran menurut sistem yang ada dalam
rumusan hukum itu sendiri (systematische interpretatie), dalam hal ini
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam
naskah hukum yang bersangkutan.
4) Penafsiran sosiologis, yakni penafsiran undang-undang harus diakhiri
dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara
sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.
5) Penafsiran

autentik

atau

resmi

(authentieke

atau

officiele

interpretative); penafsiran yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan
oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri.
Berdasarkan pada hal tersebut, hakim dalam mempertimbangkan
perbuatan terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya, seharusnya hakim
perlu melakukan penafsiran hukum sehingga nilai dan norma yang
dikandung di dalam aturan khususnya pasal yang didakwaan terhadap
terdakwa. Hakim tanpa memperhatikan pertimbangan penuntut umum
dalam tuntutannya dapat menjatuhkan putusan dengan pertimbangan yang
hakim susun sendiri. Oleh karenanya, pertimbangan akan formulasi Pasal 59
Ayat (1) UU Cukai yang merupakan ketentuan khusus di dalam ketentuan
penegakan hukum di bidang cukai semestinya dirumuskan oleh hakim
dalam amar putusannya sebelum rumusan ketentuan pidana pengganti
berupa kurungan. Sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh Jaksa
dalam melakukan eksekusi pembayaran pidana denda.
Ditinjau dari sarana prasarananya, faktor sarana dan prasarana
menjadi faktor yang tidak dapat di pandang sebelah mata, tanpa ada
kehadiran sarana prasarana maupun dukungan sarana atau fasilitas yang
memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan
baik. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum
dapat mencapai tujuannya.
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, kendala lain dalam
proses eksekusi pidana denda adalah tidak dilakukannya asset tracking di
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dalam proses prapenuntutan/penyidikan yang menyebabkan terkendalanya
pelaksanaan eksekusi pembayaran denda, kendala tidak dilakukannya asset
tracking sejak awal menjadikan proses eksekusi pidana denda menjadi
terhambat ditambah lagi kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
jaksa sebagai eksekutor, seperti proses lelang yang membutuhkan waktu
yang lama dalam prosedurnya, lamanya proses lelang ini menyebabkan
terkendalanya kepastian hukum terhadap terpidana, selain itu tidak adanya
anggaran untuk pembiayaan terhadap kasus tindak pidana di bidang cukai
yang dianggarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sehingga
Jaksa menjadi kesulitan dalam proses asset tracking atas kekayaan terpidana
sebagai alat untuk membayar pidana denda tersebut, karena tidak adanya
biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Ditinjau dari lingkungan/ masyarakat yang mana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan di wilayah hukum Kabupaten Klaten adalah sebuah
wilayah yang telah maju dan pro-investasi sehingga dengan merujuk pada
kondisi masyarakat yang ada, harapannya masyarakat akan dengan mudah
dapat memahami hukum, khususnya dalam mendukung adanya penegakan
hukum di bidang cukai, sebab di Kabupaten Klaten sendiri telah banyak
hadir himbauan-himbauan untuk taat pada pembayaran cukai atau bahaya
dari tindak pidana cukai dalam bentuk baliho-baliho yang berisi ajakan,
seperti baliho tentang gempur rokok illegal yang terpajang di sepanjang
jalan utama.
Ditinjau dari faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan
rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup maka
wilayah hukum Kabupaten Klaten adalah sebuah wilayah dengan penduduk
yang telah berkebudayaan maju, tanggap akan suatu kondisi dan memiliki
kesadaran hukum tinggi sehingga faktor tersebut dapat mendukung adanya
penegakkan hukum di bidang cukai di Kabupaten Klaten.
Tingkat efektivitas dari pelaksanaan sanksi pidana denda yang diatur
di dalam UU Cukai, ditinjau dengan kelima indikator atau faktor dari
Soerjono Soekanto, bahwa tidak semua indikator atau faktor dapat terpenuhi
seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kurangnya peranan dari sisi hukumnya,
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penegak hukumnya, kurangnya sarana atau prasarana pendukung, faktor
masyarakat serta faktor kebudayaan mempengaruhi dalam penegakan hukum
atas pelaksanaan sanksi pidana denda, yang menjadi penyebab belum
efektifnya pelaksanaan dari sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak
pidana di bidang cukai, sehingga potensi pendapatan negara yang bocor
akibat tindak pidana di bidang cukai ini menjadi tidak terwujud.
B. Upaya Optimalisasi Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana
Cukai Sebagai Upaya Pengembalian Potensi Pendapatan Negara
Hukum memiliki posisi penting sebagai sebagai pendukung fiskal
ditinjau dari timbulnya kemungkinan ketidaktaatan masyarakat dalam
memenuhi kewajiban fiskalnya ataupun kebocoran penerimaan negara, yang
pada akhirnya berdampak pada tidak terkumpulnya dana-dana tersebut.
Boediono (Boediono, 2004) pernah mengemukakan bahwa, “berbagai upaya
dilakukan dalam bidang hukum untuk mencegah timbulnya kebocoran
keuangan negara, khususnya kebocoran dari tiga pilar utama dari setiap
kebijakan fiskal dalam ruang lingkup keuangan negara yaitu perpajakan,
kepabeanan dan anggaran.” Ketiga pilar utama tersebut menurut Boediono
tidak lain yakni termasuk dalam cakupan ruang lingkup hukum administrasi.
Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakan
hukum di bidang fiskal untuk mencegah kebocoran keuangan negara adalah
dengan mempergunakan hukum pidana dengan melalui pengenaan sanksi
pidana tersebut bertujuan agar penerimaan negara dapat ditingkatkan.
Konsekuensi logis dari diberlakukannya sanksi hukum pidana di dalam
penegakan hukum khususnya hukum administrasi adalah diterapkannya asasasas hukum pidana yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas
termasuk berlakunya aturan umum dalam hukum pidana, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sebagaimana
tercantum di dalam Pasal 103 KUHP.
Permasalahan untuk penggunaan sanksi hukum pidana di dalam hukum
administrasi pada dasarnya merupakan masalah kebijakan saja. Selain fungsi
primernya, hukum pidana juga mempunyai fungsi subsidair dalam arti bahwa
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hukum pidana dipergunakan bila usaha-usaha lain sudah tidak dapat lagi
digunakan karena tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. Kebijakan
legislasi yang diatur di dalam UU Cukai menyiratkan bahwa hukum pidana
masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal,
dengan melihat pada ketentuan di dalam UU Cukai yang mencantumkan subbab tentang ketentuan pidana sebagai karakter dari administrative penal law.
Hukum Pidana dipandang sebagai guard pada disiplin ilmu lainnya di berbagai
bidang, termasuk disiplin hukum administratif tersebut.
Hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan
dari kebijakan untuk menggunakan ukum pidana sebagai sarana dalam upaya
menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Sehingga, hal ini merupakan
bentuk dari fungsionalisasi atau instrumentalisasi hukum pidana di bidang
hukum administrasi. Oleh karenanya, penggunaan hukum pidana di dalam
hukum administrasi pada hakikatnya menjadi bagian dari kebijakan hukum
pidana/ penal policy. Dalam hubungannya dengan hal ini, Muladi berpendapat
bahwa Dalam kaitan ini menurut Muladi, kecenderungan perundang-undangan
hukum administrasi mencantumkan sanksi pidana adalah untuk memperkuat
sanksi administrasi (administrative penal law). Logikanya adalah hendaknya
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 (Muladi, 1995).
Cukai merupakan salah satu pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang
ditetapkan di dalam UU Cukai secara limitatif. Fokus dari penegakan hukum di
bidang cukai dalam hal ini dapat dilihat adalah berupa barang. Di dalam UU
Cukai sendiri telah diatur dengan menggolongkan pelanggaran berupa
administrasi maupun perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana.
Secara umum, pelanggaran dalam UU Cukai digolongkan sebagai mala
prohibita atau malum prohibitum, yang berarti bahwa perbuatan tersebut
tergolong sebagai kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang.
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Sebagai Mala prohibita, maka perbuatan tersebut harus dirumuskan secara
jelas dalam undang-undang agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat
luas (Menezes and Indrawati, 2018).
Rumusan pasal di dalam UU Cukai yang mengatur mengenai tindak
pidana terkait dengan subyek hukumnya tidak hanya terbatas pada pengusaha
BKC dengan obyek hukum berupa BKC dan Pita Cukai atau tanda pelunasan
Cukai lainnya. Hubungan antara subyek hukum dan obyek hukum dapat
dijelaskan bahwa apabila salah satu dari subyek hukum atau obyek hukum
bersifat ilegal yaitu tidak memenuhi syarat legalitas (perijinan) sesuai pasal 14
ayat (1) UU Cukai atau tidak memenuhi kewajiban pelunasan cukai
sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU Cukai maka pelanggaran yang
dilakukan tersebut adalah suatu bentuk tindak pidana. bentuk pelanggaran yang
digolongkan di dalam tindak pidana di bidang cukai bersifat materiil yakni
terkait dengan legalitas dari adanya cukai itu sendiri, hal ini berarti bahwa
perbuatan tersebut semata-mata dilakukan untuk menghindari pembayaran
cukai atau tidak dapat terpungutnya cukai sehingga hal ini menyebabkan
hilangnya potensi penerimaan negara yang dapat menimbulkan kerugian
negara.
Penjatuhan sanksi pidana di dalam UU Cukai memuat pidana berupa
penjatuhan pidana penjara yang dikomulatifkan maupun dialternatifkan dengan
pidana denda. Pidana denda di dalam UU Cukai dijatuhkan dengan ketentuan
yang diatur secara jelas yakni penjatuhan pidana denda paling sedikit 2 (dua)
kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya
dibayar.
Penerapan sanksi pidana denda di dalam UU Cukai sejatinya 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. Penerimaan negara di bidang cukai merupakan salah satu alat
penyumbang pendapatan negara yang besar di Indonesia. Realisasi penerimaan
negara di bidang cukai pada tahun 2020 melebihi target yang ditentukan yakni
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sebesar 103,48% atau mencapai Rp 212,85 triliun (Cukai, 2021). Di tengah
kondisi pandemic Covid-19 yang telah berlangsung selama tahun 2020 hingga
saat ini, penerimaan negara di bidang bea dan cukai masih melampaui target
yang ditentukan. Capaian penerimaan Bea Cukai tahun 2020 berkontribusi
sekitar 35% dari penerimaan perpajakan atau sekitar 23% dari total pendapatan
negara (Cukai, 2021). Akan tetapi, besarnya potensi pendapatan negara di
bidang cukai terhadap kontribusinya kepada negara tidak diimbangi dengan
permasalahan dalam penegakan hukumnya.
Penegakan hukum di bidang cukai sampai dengan saat ini menurut
hemat Penulis belum menekankan pada pengembalian potensi kerugian negara
yang hilang. Data yang diambil dari Kejaksaan Negeri Klaten, dari 3 perkara
atas nama DIDIT PRANOTO als EFENDI als DIDIT als FRANS dengan
penjatuhan pidana denda sejumlah Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta
rupiah), atas nama TUGIYONO Alias YANTO Bin NGADI dengan
penjatuhan pidana denda sebesar Rp.132.441.400,-(seratus tiga puluh dua juta
empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan atas nama SUGENG
RIYADI Bin MANTO MIHARJO Alias RIYA dengan penjatuhan pidana
denda sebesar Rp.13.577.200,-(tiga belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu
dua ratus rupiah) tidak ada satupun terpidana yang melakukan pembayaran
denda maupun tidak dilakukannya upaya untuk melakukan perampasan asset
milik para terpidana tersebut sebagai pengganti pembayaran pidana denda yang
telah dijatuhkan. Hal ini mengindikasikan penjatuhan pidana denda di dalam
penegakan hukum di bidang cukai di Kabupaten Klaten tidak optimal, sehingga
perlulah adanya upaya-upaya untuk mengoptimalkan penegakan hukum
khususnya dalam pengembalian potensi pendapatan negara yang hilang akibat
tindak pidana di bidang cukai ini.
Aturan mengenai pengenaan penjatuhan pidana denda di dalam UU
Cukai sejatinya telah diakomodir di dalam UU Cukai yakni di Pasal 59 UU
Cukai yang menyebutkan bahwa :
Pasal 59
(1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang
bersangkutan, diambilkan dari kekayaan dan/atau
pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya.
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(2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana
kurungan paling lama enam bulan.
Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 59 disebutkan bahwa :
Pasal 59
Ayat (1)
Apabila pidana denda tidak dibayar seluruhnya atau sebagian, harta
milik pelaku tindak pidana dan/atau penghasilan yang sah yang
diperolehnya disita.
Hasil pelelangan harta dan/atau penghasilan yang sah digunakan untuk
melunasi pidana denda.
Penyitaan dan pelelangan dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Penjatuhan sanksi pidana denda di dalam UU Cukai tersebut telah
mendasarkan pada pendekatan pemulihan potensi pendapatan negara dengan
memberikan ketentuan jika tidak dapat terbayarnya pidana denda tersebut
maka diambilkan dari kekayaan dan/ atau pendapatan yang bersangkutan
sebagai pengganti sejumlah denda yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada
terpidana.
Ketentuan ini kemudian ditindak lanjuti pula oleh Kejaksaan Agung
Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan pokok
fungsi sebagai lembaga penuntutan sekaligus sebagai eksekutor yang mengatur
mengenai petunjuk teknis dalam penegakan hukum di bidang cukai khususnya
pada penjatuhan sanksi pidana denda. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus menerbitkan Surat Edaran Nomor : B-397/F/Ft/03/2019 tanggal 20
Maret 2019 Perihal Tuntutan Pidana Denda 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.
Berdasarkan ketentuan di atas sebagai dasar legitimasi dalam penegakan
hukum khususnya penjatuhan sanksi pidana denda baik bagi Penyidik,
Penuntut Umum/Jaksa maupun oleh Hakim, maka aturan di dalam UU Cukai
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tersebut seharusnya diterapkan sebagaimana mana mestinya, akan tetapi
menurut hemat penulis dengan mendasarkan pada kendala-kendala yang timbul
dalam penegakan hukum khususnya dalam pembayaran pidana denda oleh
Terpidana masih belum terakomodir dengan baik sebagaimana dalam
pembahasan di atas, yang mana hal tersebut mengakibatkan penerimaan negara
yang seharusnya masuk ke dalam negara tidak dapat terpulihkan. Regulasi
penjatuhan pidana denda tersebut, baik di dalam UU Cukai maupun di dalam
Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung
Republik Indonesia, memiliki kesamaan tujuan yakni sebagai upaya penegakan
hukum dengan cara mengoptimalkan upaya dalam penagihan pembayaran
denda oleh si Terpidana.
Mencermati pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak
pidana di bidang cukai yang sampai dengan saat ini belum optimal
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut penulis dapat dibuat suatu
konsep untuk mengoptimalkan Sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana
cukai sebagai upaya pengembalian potensi pendapatan negara, antara lain
sebagai berikut :
i. Penjatuhan Sanksi Pidana Tambahan dalam Pembaharuan Regulasi UU
Cukai
Regulasi di dalam UU Cukai yang ada, menerapkan 2 (dua)
sanksi pidana pokok dalam menjerat pelaku yang digolongkan telah
melanggar tindak pidana di bidang cukai. Sanksi pidana pokok tersebut
yakni pidana penjara dan pidana denda. Penerapan pidana denda di dalam
UU Cukai ini sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan penegakan
hukum di bidang cukai.
Penegakan hukum di bidang cukai juga difokuskan pada
pengoptimalan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya
penegasan batasan obyek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem
administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum
(law enforcement). Dibentuknya UU Cukai yang tertuang dalam
penjelasan UU Cukai, salah satunya bertujuan untuk kepentingan
penerimaan negara, yang mana berarti UU Cukai ini dibentuk untuk
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menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi
kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional. Adanya
tindak pidana di bidang cukai menyebabkan hilangnya potensi penerimaan
negara sehingga secara tidak langsung hal ini menimbulkan kerugian
keuangan bagi negara.
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang tercantum di dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Merujuk pada ketentuan tersebut cukai yang merupakan pungutan
negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai
sifat atau karakteristik berupa terdiri dari:
a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang
digunakan dan proses pembuatannya;
b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun,
dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses
pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau
iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak
mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan
pembantu dalam pembuatannya.
Adanya tarif cukai yang diatur di dalam UU Cukai merupakan
bentuk dari upaya untuk memasukan keuangan negara. Oleh karena cukai
merupakan penerimaan negara maka atas dasar inilah dapat ditarik suatu
hubungan antara tindak pidana cukai dengan kerugian negara.
Kerugian negara sering kita dengar ada di dalam tindak pidana
korupsi dengan mendasarkan pada regulasi undang-undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Konsepsi kerugian
keuangan negara yang dicantumkan di dalam aturan di UU PTPK
merupakan konsekuensi bahwa pemberantasan tipikor tidak hanya
bertujuan untuk membuat jera para koruptor bukan saja melalui
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penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan
keuangan negara akibat korupsi. Oleh UU PTPK instrument untuk
memulihkan keuangan negara tersebut dimasukan ke dalam pidana
tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Di dalam Paragraf 8 dalam
Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “….UU ini memuat juga
pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat
membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.”
Rumusan di dalam UU PTPK tersebut menyuratkan bahwa uang
pengganti memiliki tujuan untuk mengganti kerugian negara yang timbul
akibat dari tindak pidana korupsi.
Instrumen di dalam UU Cukai dalam ketentuan pidana nya tidak
menyebutkan adanya kerugian negara, akan tetapi di dalam penjelasan
Pasal 15 ayat (7) disebutkan bahwa “sanksi administrasi yang diatur pada
ayat ini dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak mengakibatkan
kerugian negara.” Oleh karenanya, mendasarkan pada ketentuan tersebut
hutang cukai atau tidak terbayarnya pelunasan cukai secara tidak langsung
juga dapat menimbulkan kerugian negara.
Pengaturan tentang pembayaran pidana denda yang diatur di dalam
Pasal 59 UU Cukai dengan 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.
Merujuk pada ketentuan tentang pembayaran pidana denda di dalam
tindak pidana cukai, hemat Penulis berpandangan bahwa ketentuan
tersebut belum mengakomodir pelaksanaan sanksi pidana denda agar
menjadi pemasukan bagi negara sebagai pengganti dari hilangnya potensi
penerimaan negara di bidang cukai. Menilik pada ketentuan Pasal 18 UU
PTPK yang berbunyi :
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Pasal 18
(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana
tambahan adalah :
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau
yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak
yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari
tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik
terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan,
begitu pula dari barang yang menggantikan barangbarang tersebut;
b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya
sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag
diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk
waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu
atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan
tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh
Pemerintah kepada terpidana.
(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling
lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi
untuk
membayar uang pengganti
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka
dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak
melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan
lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan
pengadilan.
Di dalam ketentuan Pasal 18 UUPTPK tersebut telah nampak jelas,
maksud dan tata cara mekanisme dalam penjatuhan sanksi pidana
tambahan atas perbuatan pelanggaran tindak pidana korupsi, sehingga
Jaksa/Penuntut Umum maupun Hakim acapkali mempergunakan Pasal
18 UUPTPK untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi agar
dapat memulihkan kerugian keuangan negara sekaligus menjadikannya
sebagai efek jera bagi si pelaku tindak pidana korupsi. Hal berbeda yang
terjadi di lapangan terhadap penegakan hukum di bidang cukai,
penerapan Pasal 59 UU Cukai di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
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maupun di dalam putusan Hakim belum memuat hal tersebut sebagai alat
jerat.
Narasumber Bapak Aris Gunawan, S.H., selaku Hakim pada
Pengadilan Negeri Klaten menyatakan bahwa :
“UU Cukai di dalam konsiderannya tidak secara spesifik
menyebutkan bahwa pidana denda yang dituangkan di
dalam UU Cukai sebagai pengganti kerugian negara
maupun potensi penerimaan negara yang hilang, sehingga
hal ini menjadi nampak jelas adanya keraguan dalam
penjatuhan sanksi pidana denda tersebut dipergunakan
untuk pengembalian kerugian negara atau potensi
penerimaan negara yang hilang”
Lebih lanjut, narasumber menyebutkan bahwa :
“pidana denda sebagai pidana pokok menjadi tidak sinkron
secara logika jika diatur seperti bunyi dalam Pasal 59 UU
Cukai, pidana denda sebagai pidana pokok berbeda logika
dengan pidana tambahan yakni pidana uang pengganti
seperti dalam UUPTPK, begitu juga dengan adanya
ketentuan di dalam UU Cukai dalam penjatuhan pidana
denda yakni dihitung dengan cara menjatuhkan pidana
denda dengan memberikan interval seperti pidana denda
paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10
(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dengan
ketidak adanya kepastian jumlah penjatuhan sanksi pidana
denda tersebut makan akan menimbulkan disparitas
putusan.”
Berdasarkan hal tersebut, dengan tidak adanya kejelasan
tentang keberadaan pidana denda sebagai pengganti untuk
mengembalikan penerimaan negara yang hilang akibat tindak
pidana di bidang cukai, maka menurut hemat penulis regulasi ideal
untuk mengoptimalkan pelaksanaan sanksi pidana denda bagi
pelaku tindak pidana cukai sebagai upaya pengembalian potensi
pendapatan negara, penjatuhan sanksi pidana denda yang termuat
di dalam Pasal 59 UU Cukai perlu kiranya dilakukan reformulasi
kembali dengan cara mengakomodir penjatuhan pidana tambahan
untuk pengganti potensi penerimaan negara yang hilang, seperti
yang tertuang di dalam Pasal 18 UUPTPK.
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Pihak yang terlibat dalam penegakan hukum di bidang cukai
menanggapi perihal ketentuan di Pasal 59 UU Cukai perlu untuk
direformulasi dengan mengadopsi sebagian ketentuan di dalam
Pasal UUPTPK dengan mencantumkan pidana tambahan berupa
uang pengganti untuk mengambalikan potensi peneriman negara
yang hilang, yakni sebagai berikut :
1) Narasumber Bapak Ginanjar Damar Pamenang, S.H., M.H., selaku
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Klaten
menyampaikan sebagai berikut :
“ketentuan dalam Pasal 18 UU PTPK, dapat diadopsi ke
dalam ketentuan UU Cukai untuk mengoptimalkan
pengembalian penerimaan negara yang telah hilang akibat
tindak pidana di bidang cukai, sehingga ketika ketentuan di
dalam UU Cukai diatur secara jelas dan terperinci,
sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan dalam
tahapan eksekusinya.”
2) Narasumber Jatmiko Raharjo, S.T., S.H., M.H. selaku Kepala Seksi
Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Klaten
memberikan pendapatnya sebagai berikut :
“ menurut hemat kami konsep pidana tambahan berupa
uang pengganti dapat diadopsi ke dalam ketentuan
penegakan hukum di bidang cukai, seperti ketentuan di
dalam Pasal 18 UUPTPK tentang pidana tambahan yang
dimuat secara jelas sehingga jika sanksi pidana
tambahan tersebut dimuat dan mencantumkan sebagai
pengganti potensi penerimaan keuangan negara yang
hilang, hal ini dapat dijadikan visi dan pandangan serta
tujuan yang sama bagi para penegak hukum untuk
upayanya mengembalikan potensi penerimaan negara
yang hilang akibat tindak pidana di bidang cukai”
3) Narasumber Aris Gunawan, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan
Negeri Klaten memberikan pendapatnya sebagai berikut :
“konsep sanksi pidana tambahan di dalam UU Cukai
sebagai
bentuk upaya
untuk mengoptimalkan
pengembalian kerugian keuangan negara dapat
diakomodir di dalam ketentuan penjatuhan sanksi pidana
tambahan bagi pelaku tindak pidana di bidang cukai. Hal
ini akan menjadikan secara jelas bahwa tindak pidana
cukai ini secara tidak langsung menimbulkan kerugian
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keuangan negara sehingga, tidak perlu lagi ragu-ragu dari
pembuat undang-undang dengan langsung memfokuskan
pada pengembalian kerugian keuangan negara dengan
sanksi pidana tambahan bukan lagi menggunakan
instrument pidana pokok yakni pidana denda yang
sejatinya secara logika tidak dapat dipergunakan sebagai
pengganti penerimaan negara yang hilang.”
Berdasarkan hal tersebut, hemat Penulis ketentuan sanksi pidana
tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesungguhnya berbeda
dengan penjatuhan saksi pidana denda sebagai pidana pokok, sehingga
ketentuan-ketentuan mengenai pidana denda yang antara lain terdapat
dalam Pasal 273 ayat (2) KUHAP, tidak dapat demikian saja diberlakukan
untuk pembayaran uang pengganti. Meskipun penjatuhan sanksi pidana
denda dan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti
sifatnya sama-sama yakni adanya nilai uang atau rupiah yang dibebankan
atas harta bendanya si terpidana namun substansinya sungguh berbeda.
Pidana denda tidak perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian
yang diderita tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib
dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya
tindak pidana di bidang cukai dalam hal ini yang dilakukan oleh si
pembuat. Spirit konsep pemidanaan dengan penjatuhan uang pengganti ini,
Negara hanya akan peduli pada bagaimana keuangan negara menjadi
kembali, sehingga memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas
negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari beberapa terpidana yang
telah ditetapkan jumlah pembayaraannya (Barama, 2011). Menurut Adami
Chazawi (Chazwi, 2005) tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah
untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi, tetapi pidana
denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara.
Hans Kelsen sebagaimana dikutip dalam Hernol Ferry Makawimbang
berpendapat bahwa jika seseorang individu menyebabkan kerugian
terhadap orang lain, dan tidak menggantinya, maka tindakan paksa mesti
dilakukan terhadap harta benda individu tersebut. Dengan kata lain
seorang individu harus disita kekayaannya dan kemudian diberikan kepada
individu yang ia rugikan sebagai ganti. (Ferry Makawimbang, 2014).
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ii. Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Melaksankan Penjatuhan dan
Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana di
Bidang Cukai
a) Jaksa Melakukan Penelusuran Aset milik Pelaku Tindak Pidana di
Bidang Cukai dalam tahap Prapenuntutan
Proses penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum diawali
dengan proses Prapenuntutan. Istilah prapenuntutan sesungguhnya
tidak dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsirantafsiran otentik, yaitu tafsiran yang dibuat oleh pembentuk undangundang sendiri, terhadap sejumlah istilah yang digunakan dalam
KUHAP. Istilah prapenuntutan nanti ditemukan dalam pasal yang
mengatur mengenai wewenang Penuntut Umum, yaitu pada Pasal 14
KUHAP, di mana dalam huruf (b) pasal ini ditentukan bahwa sebagai
salah

satu

wewenang

Penuntut

Umum

adalah

mengadakan

prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari
penyidik (Rimbing and Antouw, 2016). Sehingga, jika Penuntut
Umum memandang masih adanya kekurangan dalam hasil penyidikan
maka Penuntut Umum dapat meminta kepada Penyidik untuk
melengkapinya.
Proses penyidikan salah satunya adalah adanya kewenangan
penyidik untuk melakukan penyitaan, di dalam UU Cukai sendiri telah
diatur mengenai penyitaan di dalam Pasal 63 ayat (2) huruf i
menyebutkan bahwa penyidik berwenang untuk menyita benda-benda
yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana di bidang cukai, lebih lanjut di dalam
Pasal 63 huruf n disebutkan pula penyidik memiliki kewenangan
untuk melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang cukai menurut hukum yang
bertanggung jawab. Mengacu pada kententuan penyitaan dalam Pasal
1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
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yaitu : penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau
tidak berwujud untuk kepentingan

pembuktian dalam penyidikan,

penuntutan dan peradilan, sehingga ketentuan di dalam pasal 1 angka
16 KUHAP tersebut sejatinya masih dapat dipergunakan sebagai dasar
oleh penegak hukum dalam hal penyitaan yang diatur secara limitatif
di dalam UU Cukai.
Benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik
diatur lebih lanjut di dalam ketentuan dalam Pasal 39 KUHAP, bendabenda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau
sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil
dari tindak pidana;
2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3) Benda

yang

dipergunakan

untuk

menghalang-halangi

penyelidikan tindak pidana;
4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak
pidana;
5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak
pidana yang dilakukan.
Dari uraian ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, sangat
jelas bahwasanya benda yang perolehannya diduga dari hasil tindak
pidana, termasuk benda-benda yang dapat dikenakan oleh penyidik
dalam mengungkap fakta dalam suatu perkara pidana. Berkaca pada
ketentuan tersebut sejatinya tahapan proses prapenuntutan menjadi
tahapan krusial sebagai salah satu cara untuk mengoptimalisasikan
pembayaran penjatuhan pidana denda yang dilakukan si terpidana.
Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur penegak hukum dalam
melakukan upaya pengembalian potensi pendapatan negara yang
hilang,

terdapat

kemungkinan

terjadi

suatu

kegagalan

atau

kekurangan. Berdasarkan kenyataan dalam praktek upaya-upaya

93

tersebut dapat dilihat beberapa kelemahan atau bahkan kesulitan yang
ada sebagai penghambat atau penghalang dalam rangka pelaksanaan
penjatuhan sanksi pidana denda oleh terpidana di bidang cukai
sebagaimana yang telah diulas sebelumnya.
Adanya penelusuran aset milik terpidana di tahap penyidikan
setidaknya menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan
pelaksanaan sanksi pidana denda oleh si terpidana, hal ini yang akan
dijadikan dasar bagi penuntut umum untuk membuktikan bahwa harta
yang disita dari terpidana merupakan hasil dari tindak pidana sehingga
dapat diperhitungkan untuk pembayaran pidana denda yang akan
dijatuhkan terhadap si terpidana, dengan begitu jika Majelis Hakim
sependapat dengan Penuntut Umum dengan mengabulkan hal tersebut
di dalam amar putusannya maka Jaksa sebagai eksekutor akan
melaksanakan putusan tersebut tanpa perlu mencari kembali
harta/asset milik terpidana sebagai solusi untuk pelaksanaan sanksi
pidana denda.
Jaksa pada Kejaksaan Negeri Klaten yang terlibat dalam
penegakan hukum di bidang Cukai di Kabupaten Klaten menanggapi
perihal upaya yang ideal dalam upaya untuk mengoptimalkan eksekusi
pembayaran pidana denda bagi pelaku tindak pidana cukai untuk
mengembalikan potensi pendapatan negara, yakni sebagai berikut:
1) Narasumber Jatmiko Raharjo, S.T., S.H., M.H. memberikan
pendapatnya sebagai berikut :
“

Meskipun mekanisme penegakan hukum dalam
penjatuhan sanksi pidana denda khususnya dalam
ketentuan pembayaran pidana denda telah diatur yang
dapat diambil dari hasil pelelangan harta dan/atau
penghasilan yang sah milik terpidana, namun jika
penelusuran harta maupun hasil dari tindak pidana di
bidang cukai telah diindentifikasi baik oleh Penyidik
maupun Penuntut Umum di tahap Prapenuntutan hal ini
akan menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan
eksekusi pembayaran pidana denda oleh si Terpidana dan
penerimaan negara di bidang cukai akan terpulihkan.”
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Berdasar pendapat Narasumber tersebut, berarti bahwa
penelusuran asset milik pelaku tindak pidana di bidang cukai
sudah sepatutnya ditelusuri pada tahap prapenuntutan oleh Jaksa
Penuntut

Umum

sebagai

upaya

untuk

mengoptimalkan

pelaksanaan sanksi pidana denda oleh si Terpidana setelah
dijatuhkannya pidana oleh Majelis Hakim.

2) Narasumber Bapak Ginanjar Damar Pamenang, S.H., M.H., selaku
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Klaten
sejalan dengan hal tersebut menyebutkan bahwa :
“adanya keterbatasan sarana dan prarasarana dalam
penanganan tindak pidana di bidang cukai, maka
penelusuran aset yang dimulai sejak prapenuntutan yang
dimintakan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, hal ini
akan memudahkan Penuntut Umum dalam memformulasikan
tuntutan kepada Terdakwa dalam hal penjatuhan sanksi
pidana denda, agar pembayaran pidana denda tersebut dapat
terbayarkan dengan cara melakukan pelelangan terhadap aset
yang telah disita dalam tahap penyidikan, sehingga tahapan
di dalam proses prapenuntutan tersebut menjadi utuh dan
lengkap untuk diajukan ke persidangan”
Berdasar pendapat Narasumber tersebut, dapat ditarik kesimpulan
dengan adanya keterbatasan baik sarana maupun prasarana yang ada,
penelusuran aset yang dilakukan sejak tahap penyidikan dengan
permintaan Jaksa Peneliti dalam tahap prapenuntutan menjadi salah
satu upaya agar pendekatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan
sanksi pidana denda oleh Terpidana dapat terwujud, mengingat segala
aset baik yang berhubungan dengan tindak pidana maupu hasil dari
tindak pidana milik Terpidana telah dideteksi sejak awal dan
dilakukan penyitaan oleh karenanya, proses penelusuran asset sudah
bukan lagi menjadi kendala dan ketika penjatuhan sanksi pidana
denda telah dijatuhkan dan dibunyikan di dalam amar putusan
Pengadilan maka Jaksa akan segera melakukan pelelangan aset milik
terpidana tersebut sebagai pengganti pembayaran pidana denda.
Proses tersebut menjadikan terpidana tidak lagi memiliki celah untuk
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tidak membayar pidana denda yang telah dijatuhkan kepadanya, serta
proses pembayaran denda yang nantinya akan masuk ke dalam
penerimaan negara menjadi terwujud.

b) Hakim Wajib Mempertimbangkan Unsur Pasal 59 UU Cukai di dalam
Putusan
Pertimbangan hakim pada hakekatnya menurut Lilik Mulyadi
merupakan pembuktian dari unsur-unsur suatu delik, yang mana
apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan
delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan
hukum tersebut akan relevan dengan amar putusan hakim (Mulyadi,
2007).
Pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan putusan dibagi
menjadi 2 (dua) yakni pertimbangan secara yuridis maupun non
yuridis, pertimbangan hakim yang bersifta yuridis merupakan
pertimbangan yang beralaskan pada faktor-faktor yang terungkap
dalam persidangan seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan
terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal peraturan
hukum. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis
yakni berdasarkan latar belakang perbuatan terdakwa, akibat
perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, kondisi sosial ekonomi
terdakwa (Muhammad, 2006).
Berdasarkan Pasal 183 KUHAP diterangkan bahwa “hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah

yang

bersalah

melakukannya.”

Hakim

dalam

merumuskan serta menyusun suatu kasus dalam pertimbangan hukum,
harus dilakukan secara cermat, sistematik serta menggunakan bahasa
Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat
artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta
peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma
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hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi
serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan
metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi
(alasan) atau dasar hukum dalam putusan Hakim tersebut.
Hakim harus dapat merefleksikan setiap bunyi pasal yang
berkaitan dengan fakta perbuatan yang ditemukan di persidangan,
yang kemudian di masukan ke dalam putusan hakim, sehingga
putusan hakim tersebut mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilainilai konstitusi dasar dalam UUD 1945. Di dalam sistem kekuasaan
kehakiman yang ada di Indonesia, hakim memiliki prinsip kebebasan
yang dijamin oleh konstitusi. Kebebasan hakim dalam hal ini tidak
bersifat mutlak, oleh karenanya kebebasan hakim tidak dapat terlepas
dari unsur tanggungjawab sehingga tidak akan timbul kesewenangwenangan.
Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, sudah
sejatinya menggali lebih dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis
suatu perkara dan juga Hakim tidak dapat mendasarkan pertimbangan
hakim hanya berdasarkan pada tuntutan yang diajukan oleh Penuntut
Umum, sebagai bentuk upaya untuk mengoptimalkan penegakan
hukum atas sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana di
bidang cukai, Hakim wajib mempertimbangkan segala aspek,
khususnya keberadaan Pasal 59 UU Cukai sebagai pilar utama dalam
pengaturan penjatuhan sanksi pidana denda.
Narasumber Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten Aris
Gunawan, S.H. menerangkan bahwa :
“Penyitaan terhadap hasil atau pendapatan yang sah dari
Terpidana tindak pidana di bidang cukai sejatinya berada
dalam tahapan eksekutorial, meskipun tidak dipertimbangkan
adanya penyitaan aset milik terpidana sebagai pembayaran
pidana denda terpidana, Jaksa dalam hal ini seharusnya dapat
saja melakukan sita dalam tahap eksekutorial, namun dalam
hal ini Hakim juga wajib mempertimbangkan ketentuan
mekanisme pembayaran pidana denda secara jelas dan tersurat
di dalam amar putusannya.”
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Lebih lanjut narasumber menerangkan bahwa meskipun
Penuntut Umum tidak mempertimbangkan keberadaan Pasal 59
UU Cukai di dalam surat tuntutannya, Hakim dalam hal ini dapat
mempertimbangkan keberadaan Pasal 59 UU Cukai di dalam
pertimbangan hukumnya dan menjatuhkannya di dalam amar
putusannya, sehingga penegakan hukum pidana denda tersebut
dapat berjalan optimal sebab landasarn yuridis dalam penyitaan
aset milik terpidana sudah jelas dapat dieksekusi.
Penegak Hukum memiliki peran yang sangat krusial di dalam
optimalisasi penegakan hukum sanksi pidana denda bagi pelaku tindak
pidana cukai, demi mengoptimalkan penerimaan negara yang hilang.
Dibutuhkan adanya sinkronisasi berupa kesepakatan bersama dalam hal
optimalisasi pembayaran pidana denda bagi pelaku tindak pidana di bidang
cukai dapat diwujudkan bersama, sehingga paradigma yang sama akan
terbentuk oleh para penegak hukum, tujuan pemidanaan yang diharapkan
oleh pembentuk UU Cukai sebagai dasar pijakan dalam optimalisasi
penerimaan negara menjadi seiring sejalan dengan 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, selain itu peningkatan kapasitas
penegak hukum di dalam penanganan perkara tindak pidana cukai juga
wajib ditingkatkan melalui workshop maupun bimbingan teknis secara
terintegrasi.

iii. Sarana dan prasarana dalam penanganan perkara tindak pidana cukai yang
belum cukup memadai menjadi salah satu faktor kendala sebagaimana
yang telah Penulis jelaskan sebelumnya salah satunya adalah lamanya
proses lelang dan keterbatasan anggaran, oleh karenanya, apabila proses
lelang barang sitaan maupun barang rampasan dari terpidana dapat
dilaksanakan sesegera mungkin setelah putusan memiliki kekuatan hukum
tetap, perawatan atas barang rampasan/ sitaan agar nilai ekonomis dari
barang sitaan/ barang rampasan tidak turun, maka dibutuhkan biaya yang
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besar, sedangkan anggaran dari Jaksa Eksekutor tidak memadai, bahkan
tidak terdapat anggaran untuk penanganan perkara tindak pidana cukai,
oleh karenanya dibutuhkan adanya penyederhanaan regulasi dari proses
pelelangan barang rampasan/ barang sitaan baik di dalam Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan juga adanya
pengusulan penganggaran penanganan perkara tindak pidana cukai di
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik
Indonesia.

Adanya

penyederhanaan

regulasi

dan

penganggaran

penanangana penyelesaian perkara tindak pidana cukai, maka optimalisasi
dalam penegakan hukum sanksi pidana denda sebagai upaya untuk
mengembalikan penerimaan negara yang hilang dapat terwujud.

iv. Langkah pencegahan dalam penanganan tindak pidana cukai tak terlepas
dari faktor masyarakat dan budaya, baik oleh lembaga Kejaksaan,
Kehakiman, Direktorat Jendral Bea dan Cukai perlu mengedukasi
masyarakat tentang ancaman perbuatan tindak pidana cukaim dengan
memasang baliho-baliho di pinggir jalan, edukasi melalui sarana media
elektronik, media cetak dan lain sebagainya.
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