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Tindakan aparat penyidik Pegawai Negeri Sipil  bea dan cukai dalam 

menangani tindak pidana kepabeanan di Bandar Udara Soekarno-Hatta 

Jakarta 

 

Sonny Andryano 

E.1101058 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara yang sedang tumbuh dan berkembang, pada dasarnya 

suatu negara laksana rumah tangga yang  besar, yang  memerlukan dana untuk 

pembelanjaan guna memenuhi kebutuhan negara itu. Kebutuhan-kebutuhan itu 

diantara lain bahwa negara memerlukan aparatur atau alat perlengkapan 

negara beserta pegawai-pegawainya untuk bekerja setiap hari guna menjamin 

berjalannya roda pemerintahan, kebutuhan sarana/fasilitas pendidikan, 

perumahan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. 

 Kebutuhan-kebutuhan itu mutlak harus dipenuhi untuk 

kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka untuk 

pemenuhannya  diusahakan mendapatkan sumber-sumber keuangan negara. 

Salah satunya ialah pendapatan negara melalui pungutan bea-bea, cukai dan 

pungutan  lain yang sah, yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada 

aparat Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 

Tindak pidana kepabeanan akan memberikan dampak kepada dua 

sisi yaitu mempengaruhi  pendapatan negara dan merusak sistem masyarakat. 

Pendapatan negara melalui bea masuk atas barang-barang yang relatif besar 

itu akan mempengaruhi terhadap kapasitas devisa, sehingga kelemahan 

kapasitas devisa negara akan  mempengaruhi mekanisme pemerintahan, 

karena pembelanjaan negara untuk membiayai alat pemerintah itu didukung 

oleh  kemampuan devisa negara. Sistim ekonomi yang meliputi biaya 
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produksi, biaya pengadaan barang, serta biaya lainnya yang dihitung untuk 

menentukan harga jual suatu produk akan terpukul dengan adanya barang 

selundupan yang lebih murah, karena lolos dari sejumlah bea yang seharusnya 

dibayar. Barang selundupan ini akan merusak harga maupun menentukan 

kualitas suatu barang karena hadirnya barang-barang selundupan itu. 

Dipihak lain tindak pidana kepabeanan seperti pemalsuan surat-surat 

(Invoice) sejenisnya akan memberi dampak, yaitu merugikan penghasilan 

negara. 

 Pelanggaran hukum/tindak pidana di bidang ekonomi, perdagangan, 

dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia juga semakin meningkat pula, hal 

ini sebagai bukti akan adanya kebutuhan manusia yang semakin luas pula. 

Tindakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pada dasarnya mempunyai 

tujuan untuk mempermudah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, serta 

kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia untuk hidup layak. 

Namun pelanggaran ini tentu saja menghasilkan dampak negatif bahkan dapat 

mengganggu ketertiban dan kehidupan sesama manusia. 

Dalam hubungan yang lebih luas lagi, tindak pidana ekonomi dapat 

berdampak luas terhadap negara dan bangsa, penyelundupan barang-barang 

terlarang seperti senjata, obat-obatan atau benda-benda sejenis lainnya yang 

langsung mengenai hajat hidup orang banyak dengan pemasukan atau 

pengeluaran barang tanpa melalui prosedur bea dan cukai atau ketentuan-

ketentuan mengenai kepabeanan. Media untuk melakukan tindak pidana 

kepabeanan itu bisa melalui pelabuhan laut, Bandar udara atau pantai-pantai 

antar pulau dan antar negara. 

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang kepabeanan di Bandar Udara Soekarno-Hatta 

Jakarta, khususnya Tindakan Aparat PPNS Bea dan Cukai dalam menangani 

tindak pidana kepabeanan di Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta. 
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B. Pembatasan Masalah 

 Supaya penelitian ini menjadi lebih terarah dan untuk 

menghindarkan kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok 

permasalahan yang hendak diteliti, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada tindakan 

aparat PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana kepabeanan yang 

terjadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta. 

 

C. Perumusan Masalah 

 Dalam penelitian hukum dan juga ilmu-ilmu sosial lainnya, perihal 

perumusan masalah merupakan salah satu bagian yang amat penting dan 

menentukan. Berpegang dari pengertian judul dan latar belakang masalah 

yang telah penulis utarakan, maka permasalahan yang akan dibahas 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tindakan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan 

Cukai dalam menangani tindak pidana Kepabeanan di Bandar Udara 

Soekarno-Hatta Jakarta? 

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi aparat Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana Kepabeanan 

di Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Obyektif 
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 a. Untuk mengetahui tindakan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea 

dan Cukai dalam menangani tindak pidana kepabeanan di Bandar 

Udara Soekarno-Hatta Jakarta. 

 b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi aparat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai dalam menangani 

tindak pidana kepabeanan  di Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta. 

2.   Tujuan Subyektif 

a. Untuk melengkapi syarat akademi guna memperoleh gelar kesarjanaan 

ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Untuk lebih mendalami dan meningkatkan berbagai teori yang pernah 

diterima dibangku perkuliahan fakultas hukum Universitas Sebelas 

Maret Surakata. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Nilai suatu penelitian selain ditentukan oleh metodenya juga 

ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam praktek 

di bidang hukum, khususnya tindakan aparat PPNS Bea dan Cukai dalam 

menangani tindak pidana Kepabeanan Di Bandar Udara Soekarno-Hatta 

Jakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk dapat memberikan gambaran hukum secara jelas tentang 

tindakan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai dalam 

menangani tindak pidana Kepabeanan di Bandar Udara Soekarno-

Hatta Jakarta. 

b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan informasi berkaitan dengan pertimbangan 

dalam pembuatan Undang-Undang.  
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c. Memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak 

yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak-

pihak yang berminat terhadap masalah yang sama. 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam suatu penelitian dan penulisan diperlukan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut untuk menjamin kualitas 

dari penulisan skripsi itu sendiri, untuk itu maka diperlukan suatu metode 

penelitian : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penulis 

adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data-data yang seteliti 

mungkin yang ditekankan pada perolehan data atau informasi yang valid 

dan berkualitas. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu  

1. Data primer yang diperoleh langsung dari responden aparat penegak 

hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dan melalui 

penelitian lapangan. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, 

dokumen, laporan dan sebagainya. 

Berdasar uraian mengenai jenis data diatas maka dapat ditentukan sumber 

data dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Sumber Data Primer  

-Responden 

Dalam hal ini bertindak sebagai informan. 

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah staf bagian  

Penyidik atau orang yang ditunjuk oleh Kantor Bea Dan Cukai Jakarta. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berkas-berkas 

perkara tindak pidana di bidang kepabeanan dan dokumen-dokumen 

resmi yang berhubungan dengan kepabeanan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengambil lokasi di 

Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Soekarno-Hatta Jakarta. 

4. Teknik Pengumpulan Data. 

a. Teknik wawancara 

Untuk pengumpulan data primer dalam penelitian ini digunakan 

teknik wawancara, yaitu : 

“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden”. 

Tipe wawancara yang akan digunakan oleh peneliti 

adalah wawancara yang terarah kepada pegawai Di Kantor 

Pelayanan Bea Dan Cukai Soekarno-Hatta Jakarta. 

b. Studi kepustakaan 

Untuk memperoleh data sekunder digunakan studi 

kepustakaan dengan teknik analisa isi ( Content Analisis ), yaitu 

suatu cara dimana seluruh kepustakaan yang berhasil dikumpulkan 

dan mempunyai hubungan dengan permasalahan diperiksa dengan 

memperhatikan kesatuan isinya. Adapun yang termasuk data-

datanya adalah data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku 

referensi perpustakaan dan  berkas perkara tindak pidana dibidang 

kepabeanan dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan 

dengan masalah kepabeanan yang ada di Kantor Bea Dan Cukai 

Soekarno-Hatta Jakarta. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis merupakan proses perencanaan secara sistimatis 

terhadap semua data dan bahan yang terkumpul, dengan tujuan agar 
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peneliti mengerti benar makna yang telah ditemukan, dan dapat 

menyajikannya kepada orang lain secara jelas. Dalam melakukan 

penelitian ini, model analisis yang akan dipergunakan adalah model 

analisis kualitatif yaitu cara pemilihan yang menghasilkan data-data 

deskriptif analisa, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis 

atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara 

utuh. 

Penulis memperoleh data-data dari responden secara tertulis 

maupun lisan, kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisa 

secara kualitatif. Langkah berikutnya dicari hubungannya dengan data 

yang ada dan disusun secara logis, sistimatis, dan yuridis, sehingga 

diperoleh gambaran secara jelas tentang tindak pidana kepabeanan 

serta penanganannya yang terjadi pada Bandar Udara Soekarno-Hatta 

Jakarta. 

 

G. Sistematika penulisan 

Sistematika uraian didalam empat bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang 

mendorong penulis memilih judul skripsi ini dan pembatasan 

masalah yang membatasi ruang lingkup agar tidak terlalu luas dan 

menyimpang dari pokok permasalahan sehingga perumusan 

masalah menjadi jelas, kemudian tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, dan disamping itu penulis juga 

menyusun sistimatis skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan mengemukakan tentang tindak pidana 

kepabeanan, penyidikan tindak pidana kepabeanan. 

BAB III     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum lokasi, 

tindakan aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai 
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dalam menangani tindak pidana kepabeanan yang terjadi di 

wilayah kerja Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Soekarno-Hatta 

Jakarta dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tindak pidana 

kepabeanan yang terjadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta. 

 

 

 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

merupakan masukan dari penulis dalam rangka menyumbangkan 

ilmu yang penulis peroleh selama ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak Pidana kepabeanan 

1. Pengertian Tindak Pidana. 

Seperti halnya memberikan definisi terhadap istilah hukum, 

maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap 

istilah “tindak pidana”. Masalah tindak pidana dalam Ilmu Hukum Pidana 

merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak 

diciptakan oleh Sarjana Hukum pidana atau definisi tentang pidana 

tersebut, dan di samping adanya persamaan terdapat perbedaannya. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana 

sebagai berikut “ Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 

tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan 

hukum usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi 

dengan suatu hukuman pidana. Maka sikap yang bersama ada dalam tiap 

tindak pidana adalah sifat yang melanggar hukum (wederrechtelijkkheid, 

onrechtmatigheid). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar 

hukum.”(Wirjono Prodjodikoro, 2003:1)   

Sedangkan Moeljatno telah memakai istilah perbuatan pidana 

yang di rumuskan sebagai berikut “ Perbuatan pidana adalah perbuatan 

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan di ancam dengan pidana, 
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barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.(Moeljatno dalam Adami 

Chazawi, 2001:71) 

Beliau mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya 

perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan 

hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti 

bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata cara dalam 

pergaulan masyarakat yang di anggap baik dan adil. 

Dapat di tarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi 

suatu tindak pidana apabila perbuatan itu : 

a. melawan hukum; 

b. merugikan masyarakat; 

c. dilarang oleh aturan pidana; 

d. pelakunya diancam dengan pidana. ( Sudradjat Basar, 1986:2 ) 

Butir a dan b menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang 

memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir c dan 

d. Jadi suatu perbuatan yang bersifat a dan b belum tentu merupakan 

tindak pidana, sebelum dipastikan adanya c dan d.  

Sebenarnya banyak sekali perbuatan yang bersifat a dan b dan 

kemungkinan merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lapangan 

hukum perdata. Akan tetapi hal tersebut baru masuk kedalam bagian 

hukum pidana apabila telah memenuhi butir c dan d. 

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak 

pidana atau bukan maka haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum 

pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum 

pidana sekarang adalah : 

§ Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). 

§ Peraturan-peraturan atau Undang-undang pidana lainnya yang 

merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP. ( Sudradjat Basar, 

1986: 3 ) 

Dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana, penyidik bertanggung 

jawab secara tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukan berdasarkan 
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kewenangan yang diberikan oleh hukum dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, maka dari itu peran serta penyidik dalam penegakan 

hukum sangat dibutuhkan.  

Pada proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan 

minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, 

faktor aparat atau badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum dari 

masyarakat itu sendiri. Pembagian ketiga faktor ini, sesuai dengan 

pendapat Lawrence M. Friedman, yang membedakan hukum dalam tiga 

macam, yaitu struktur, substansi dan kultur. Teverne juga berpendapat 

bahwa bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin kebaikan 

pelaksanakan hukum akan tetapi undang-undang yang jelekpun dapat 

menjadi lebih baik, apabila pelaksanaannya ditangani oleh aparat 

penegak hukum yang baik.  Jadi faktor yang paling utama dalam 

keberhasilan dari penegakan hukum adalah aparat penegak hukum itu 

sendiri, baik hakim, jaksa, pengacara, atau penyidik.  

 

2. Kepabeanan 

Pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah 

Pabean dan pemungutan Bea Masuk. 

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi 

wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat 

tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang 

didalamnya berlaku Undang-Undang ini. 

Formalitas pabean adalah syarat-syarat pabean yang harus 

dipenuhi dalam rangka memasukkan ( mengimport ) atau mengeluarkan ( 

mengeksport ) barang-barang yang termasuk dagangan ( pengangkutan ) 

intersuler. 

Yang dimaksud dengan pemasukan sebagaimana tersimpul 

dalam Pasal 1 undang-undang mengenai tarif, ialah pemasukan barang-

barang untuk dipakai yang dengan tegas tidak dibebaskan tetapi dikenakan 
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bea masuk. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang adalah barang 

dagangan. Barang-barang dagangan ini dapat diimport ataupun dieksport 

atau diantarpulaukan dengan diangkut melalui alat pengangkut laut ( kapal 

laut ) maupun pesawat udara. Artinya barang dagangan itu dimasukkan 

kedaerah pasaran bebas melalui pelabuhan laut maupun Bandar udara ( 

bandara ). 

Adapun yang dimaksud dengan pasaran bebas dalam pengertian 

diatas itu adalah tempat-tempat yang sudah diluar daerah pabean, barang-

barang telah masuk keperedaran bebas artinya barang-barang itu telah 

selesai melalui prosedur pabean, baik dipelabuhan laut maupun Bandar 

udara atau pos-pos pemeriksaan  pabean di suatu wilayah tertentu. 

3 Tindak Pidana Kepabeanan 

Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan adalah menyerahkan 

dokumen pelengkap pabean berupa Invoice, Surat Kuasa, Surat pernyataan 

mengenai keabsahan Invoice yang dipalsukan yang digunakan untuk 

pemenuhan kewajiban pabean. 

Dasar menetapkan terjadinya tindak pidana kepabeanan, 

walaupun barang-barang sementara masih diangkut oleh pesawat udara 

asal sudah memasuki wilayah udara Indonesia, berarti telah dapat 

diberlakukan ketentuan perundangan ( hukum ) Indonesia. Dalam 

prakteknya penerapan penindakan terhadap tindak pidana kepabeanan itu 

baru dilaksanakan ketika pesawat udara telah mendarat ( landing ) di 

Bandar udara sesuai dengan jalur yang ditetapkan dan kedatangan tersebut 

wajib diberitahukan oleh pengangkutnya kekantor Pabean terdekat. Tidak 

mungkin suatu pesawat udara sementara terbang dapat diperiksa di udara 

walaupun pesawat terbang itu sudah memasuki wilayah udara Republik 

Indonesia.  

Adapun dasar lain untuk menetapkan terjadinya tindak pidana 

kepabeanan, walaupun barang-barang masih sementara dalam pesawat 

udara asal sudah memasuki wilayah udara negara Republik Indonesia, 
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dapat dinyatakan sebagai Tindak Pidana Kepabeanan, apabila tidak 

memiliki dokumen pabean menurut peraturan perundangan Indonesia. 

Selanjutnya menurut Pasal 2 KUHP berisi ketentuan-ketentuan 

Hukum Pidana Indonesia yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan 

tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa 

orang-orang asing yang berada dalam wilayah Indonesia terikat hukum 

pidana Indonesia. Berarti pula bahwa orang asing yang berada dalam 

pesawat udara asingpun dalam suatu Bandar udara Indonesia yang 

melakukan tindak pidana, terhadapnya dapat dijerat dengan ketentuan 

hukum pidana Indonesia. 

Pasal 3 KUHP menyatakan bahwa siapa saja ( termasuk orang 

asing ) dalam pesawat udara milik Indonesia ( seperti Garuda Indonesia ), 

meskipun sedang terbang dalam wilayah negara asing, baginya berlaku 

hukum pidana Indonesia. 

Dengan demikian diketahui bahwa meskipun melalui instansi 

resmi dan pelabuhan resmi ( laut maupun udara ), kalau telah terjadi 

pelanggaran dokumen ( pelanggaran formalitas pabean ) dinamakan juga 

tindak pidana kepabeanan yang secara hukum melakukan perbuatan 

melanggar hukum dan perbuatan itu dapat dikenakan hukuman ( pasal 362 

KUHP ). Hal ini sama saja dengan pernyataan : “Memasukkan atau 

mengeluarkan barang dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

berlaku antara lain tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang, 

maka perbuatan itu dinamakan tindak pidana penyelundupan” 

Dokumen pelengkap Pabean antara lain : Invoice, backing list, 

bill of lading, manifest 

Buku catatan Pabean adalah buku daftar atau formulir yang 

digunakan untuk mencatat pemberitahuan pabean dan kegiatan 

kepabeanan berdasarkan Undang-Undang. 

Buku catatan pabean antara lain daftar untuk mencatat : 

a) Pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut. 

b) Pemberitahuan impor untuk dipakai. 
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c) Pemberitahuan ekspor barang. 

d) Barang yang dianggap tidak dikuasai. 

e) Barang yang akan dilelang. 

 

B. Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan 

Suatu tindak pidana yang terjadi dapat diketahui melalui tiga hal 

masing-masing mendapatkan penanganan yang berbeda yaitu seperti dibawah 

ini: 

a. Laporan yang di ajukan baik secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih 

dahulu oleh Pegawai Bea dan Cukai kemudian di tuangkan dalam laporan 

kejadian yang ditandatangani oleh Penyidik. 

b. Dalam hal tertangkap tangan melalui dua penanganan yaitu: 

· Setiap pegawai Bea dan Cukai tanpa surat Perintah dapat melakukan 

tindakan berupa penangkapan, penyitaan, dan melakukan tindakan lain 

menurut hukum yang bertanggungjawab, segera setelah itu 

memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta atau tanpa 

barang bukti kepada Penyidik yang berwenang melakukan penanganan 

selanjutnya. 

· Penyidik berwenang apabila menerima penyerahan tersangka beserta 

atau tanpa barang bukti dari Pegawai Bea dan Cukai maupun 

masyarakat wajib membuat Laporan Kejadian dan membuat Berita 

Acara atas setiap tindakan yang dilakukan. 

Dalam  hal suatu tindak pidana diketahui langsung oleh Penyidik, 

maka wajib segera melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya 

kemudian membuat Laporan Kejadian dan atau Berita Acara tindakan-

tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya. 

1. Pengertian Penyidikan. 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam rangka 

dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. 
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Sedangkan yang dimaksud penyidik itu sendiri adalah Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 

melakukan penyidikan. 

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang misalnya Pejabat Bea dan Cukai, 

Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas 

Penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-

Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 

Sebelum membahas lebih jauh tentang tindakan aparat penegak 

hukum PPNS Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana kepabeanan 

alangkah baiknya mengetahui yang dimaksud pengertian-pengertian 

dibawah ini : 

a. Penyidik adalah pejabat tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai  yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) oleh Menteri Kehakiman untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana. 

b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di 

bidang Kepabeanan dan Cukai yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. 

c. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam pidana sesuai 

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

Tentang Kepabeanan. 

d. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak 

pidana. 

e. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna  

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri. 
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f. Kepala Kantor adalah Direktur Jenderal, Direktur Pencegahan dan 

Penyidikan Penyelundupan, Kepala Wilayah, Kepala Inspeksi dalam 

lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

2. Wewenang Penyidik. 

Penyidik yang karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu: 

a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka 

atau saksi. 

h. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara. 

i. Mengadakan penghentian penyidikan. 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

k. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang 

yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di 

bidang Kepabeanan. 

l. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat 

dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

Kepabeanan. 

m. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan. 

n. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-

Undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait. 

o. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan 

tindak pidana di bidang Kepabeanan. 

3. Azas-azas Dalam Penyidikan. 
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Didalam melaksanakan Penyidikan perlu memperhatikan azas-

azas yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak 

asasi manusia yang memberi perlindungan terhadap tersangka, antara lain : 

a. Praduga tak bersalah ( presumption of innocence ). 

Artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut dan di hadapkan dimuka Pengadilan wajib dianggap tidak 

bersalah sampai ada putusan  Pengadilan yang menyatakan 

kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

b. Persamaan di muka hukum ( Equality before the law ). 

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum 

dengan tidak mengadakan perbedaan. 

c. Hak pemberian bantuan atau penasehat hukum ( Legal Aid or 

Assistance). 

Setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib di 

beri kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata 

diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, 

sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan. 

Sebelum dimulainya pemeriksaan, kepada tersangka wajib di 

beritahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya 

untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya itu wajib 

didampingi penasehat hukum. 

d. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya 

ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan  secara 

konsekuen dalam esluh tingkat proses peradilan. 

e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya 

dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi 

wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara 

yang diatur dengan Undang-Undang. 

f. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili 

tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena 

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib 
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diberi ganti kerugian dan di rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan 

para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya 

menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan 

atau dikenakan hukuman administrasi. 

g. Penyidik mempunyai wewenang melaksanakan tugas masing-masing 

pada umumnya di Indonesia, khususnya di wilayah kerja masing-

masing dimana diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 

4. Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil. 

. Tindakan aparat penegak hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

dalam menangani tindak pidana adalah ketika diketahui bahwa suatu 

peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana maka segera dilaksanakan 

penyidikan tindak pidana oleh aparat penegak hukum PPNS. Sedangkan 

kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dibidang 

Kepabeanan dan Cukai pada umumnya dan tindak pidana kepabeanan 

pada khususnya dapat di golongkan sebagai berikut: 

a. Penindakan 

b. Pemeriksaan  

c. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara 

Permulaan penyidikan diberitahukan terlebih dahulu kepada 

Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan 

yang di lampiri Laporan Kejadian atau Resume Berita Acara Pemeriksaan 

Saksi atau Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Berita Acara 

Penggeledahan atau Berita Acara Penyitaan. 

Pengertian dari mulainya melakukan penyidikan adalah jika 

dalam kegiatan penyidikan sudah dilakukan kegiatan tindakan upaya paksa 

dari Penyidik, seperti pemanggilan “UNTUK KEADILAN”, pemeriksaan, 

penggeledahan, penyitaan dan sebagainya.   

Ad a. Penindakan 
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Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan 

terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak 

pidana yang terjadi, dalam hal ini adalah tindak pidana kepabeanan. 

Tindakan hukum tersebut antara lain berupa pemanggilan 

tersangka dan saksi, penggeledahan dan penyitaan, masing-masing akan 

penulis bahas secara lebih terperinci dibawah ini: 

1) Pemanggilan tersangka dan saksi 

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan 

tindak pidana kepabeanan perlu dilakukan pemanggilan tersangka dan 

saksi dengan syarat : 

a) Dasar hukum yang digunakan untuk pemanggilan tersangka dan 

saksi adalah sebagai berikut: 

(1) Pasal 112 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 Tentang Kepabeanan.  

(2) Pasal 113, Pasal 116 ayat (2) KUHAP, dan 

(3) Pasal 2 huruf f Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor: M.04.PW.07.03 Tahun 1984 Tanggal 27 

September 1984. 

b) Ketentuan dalam Pemanggilan tersangka dan saksi adalah sebagai 

berikut: 

(1) Bahwa Penyidik Dalam hal ini PPNS berwenang untuk 

memanggil orang guna didengar dan diperiksa sebagai 

tersangka dan saksi. 

(2) Penyidik Yang melakukan Pemeriksaan, dengan 

menyebutkan alasan pemanggilan  secara jelas, berwenang 

memanggil tersangka atau saksi yang dianggap perlu untuk 

diperiksa dengan Surat Panggilan yang sah dengan 

memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara di 

terimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan 

memenuhi panggilan tersebut. 
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(3) Orang yang dipanggil wajib datang kepada Penyidik dan jika 

ia tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi dengan 

disertai Surat Perintah membawa tersangka dan atau saksi.  

(4) Jika tersangka atau saksi yang di panggil tidak bisa datang 

dengan memberikan alasan yang patut dan wajar, maka 

Penyidik datang ke tempat kediaman tersangka atau saksi 

untuk melakukan pemeriksaan di tempat. Yang dimaksud 

alasan yang patut dan wajar adalah keadaan jasmani rohani 

yang sedemikian rupa sehingga seseorang tidak mungkin 

dapat memenuhi panggilan tersebut dan / atau keadaan tidak 

mampu atau lingkungan atau kondisi geografi yang 

sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dapat memenuhi 

panggilan tersebut. 

(5) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi yang dapat 

menguntungkan tersangka sebagaimana dikehendaki dalam 

Berita Acara Pemeriksaan atas namanya. 

c) Pemanggilan tersangka dan saksi untuk didengar keterangannya 

dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain: 

(1)  Bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai tersangka 

atau saksi dalam suatu tindak pidana itu dapat diketahui dari: 

- Laporan Kejadian. 

- Pengembangan dari hasil pemeriksaan yang dituangkan 

dalam Berita Acara Pemeriksaan. 

(2) Untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk 

yang didapat. 

(3) Adanya permintaan bantuan dari Penyidik Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lain di luar wilayah kerja, 

agar seseorang di periksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 

119 KUHAP) atau permintaan bantuan untuk kepentingan 

pemeriksaan apabila hubungan Internasional memerlukan. 
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d) Surat Panggilan 

Pemanggilan tersangka dan saksi harus dilakukan dengan 

Surat Panggilan yang sah menurut prosedur dan model yang sudah 

di tentukan untuk menjamin kelancaran, keseragaman dan untuk 

diperagakan sebagai bukti atas pelanggaran hukum apabila tidak 

memenuhi panggilan serta untuk kelengkapan berkas perkara. 

2) Penangkapan dan Penahanan 

PPNS Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1995 di beri wewenang untuk melakukan penangkapan atas 

tindak pidana Kepabeanan. Oleh karena itu bilamana diperlukan 

tindakan penangkapan tersebut PPNS Bea dan Cukai  dapat langsung 

melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan persyaratan 

sebagai berikut:  

a) Dasar hukum yang digunakan dalam hal penangkapan atau 

penahanan oleh PPNS adalah sebagai berikut: 

- Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 Tentang Kepabean. 

b) Penangkapan. 

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 

sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti 

dalam hal dan serta menurut cara yang diatur dalam Undang-

Undang.  

Persyaratan dalam melakukan penangkapan adalah : 

(1) Penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan. 

(a) PPNS atas perintah Penyidik yang berwenang untuk 

melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan 

tindak pidana kepabeanan. 

(b) Penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana pabean berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). 
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(c) Jangka waktu penangkapan paling lama 1 (satu) hari 

(Pasal 21 KUHAP). 

(d) Penangkapan harus dilakukan dengan memperlihatkan 

Surat Perintah Tugas dan memberikan Surat Perintah 

Penangkapan kepada tersangka (Pasal 18 ayat (1) 

KUHAP). 

(e) Tembusan Surat Penangkapan diberikan kepada keluarga 

orang yang ditangkap segera setelah penangkapan (Pasal 

18 ayat  (1) KUHAP. 

(f) Berita Acara Penangkapan harus dibuat segera setelah 

penyidik atau Petugas Bea dan Cukai atas perintah 

penyidik melakukan penangkapan (Pasal 8 ayat (1) dan 

Pasal 75  KUHAP). 

(2) Penangkapan tanpa Surat Perintah Penangkapan. 

(a) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan 

tanpa Surat Perintah Penangkapan dengan ketentuan 

bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap 

dengan barang bukti yang ada pada penyidik yang 

terdekat. 

(b) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedang 

orang yang mempunyai wewenang tugas ketertiban 

ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap 

tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti 

kepada penyidik. 

(c) Penyidik membuat  Berita Acara Penangkapan. 

c) Penahanan.  

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa 

dalam tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau 

Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang 

diatur oleh Undang-Undang. 

3) Penggeledahan 
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Dasar hukum yang digunakan dalam hal penggeledahan 

adalah sebagai berikut : 

a) Pasal 112 ayat (2) huruf i dan j Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabean. 

b) Pasal 32, 33, 34, 36, 37, 125, 126 KUHAP. 

c) Pasal 2 huruf i Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

Nomor M. 04. PW. 07. 03 tahun 1984 tanggal 27 september 1984. 

Yang dijadikan dasar  pertimbangan dalam membuat surat 

perintah penggeledahan adalah laporan kejadian, hasil pemeriksaan 

tersangka dan saksi dan pengembangan hasil pemeriksaan tersangka 

dan atau saksi. 

Penggeledahan dapat dilakukan terhadap rumah dan tempat-

tempat tertutup lainnya, pakaian, badan, dan alat angkut baik darat, 

laut, dan udara. 

Prosedur dalam melaksanakan tindakan penggeledahan 

adalah sebagai berikut : 

a) Dalam melaksanakan penggeledahan rumah disamping harus 

dilengkapi Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah 

penggeledahan, juga harus disaksikan oleh Ketua Lingkungan atau 

Kepala Desa bersama dua (2) orang saksi dari lingkungan yang 

bersangkutan bila penghuni tidak menyetujui. 

b) Jika melaksanakan penggeledahan diluar wilayah kerja penyidik, 

harus diketahui oleh Ketua Pengadilan setempat dan didampingi 

oleh Penyidik dari wilayah kerja dimana penggeledahan itu 

dilakukan. 

c) Dalam melaksanakan penggeledahan badan wanita dilakukan oleh 

petugas wanita dan dalam hal perlu dilakukan penggeledahan 

rongga badan diminta pejabat kesehatan. 

d) Dalam waktu 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan harus 

sudah dibuat Berita Acara Penggeledahan dan turunannya 
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disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah atau tempat 

yang bersangkutan. 

4) Penyitaan 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 

mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda 

bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian didalam 

penyidikan, penuntutan dan peradilan. 

Dasar hukum yang dijadikan pedoman PPNS dalam 

melaksanakan penyitaan adalah sebagai berikut : 

a) Pasal 112 ayat (2) huruf K Undang-Undang 10 tahun 1995 tentang 

Kepabean. 

b) Pasal 38 s.d. Pasal 44 atau Pasal 45 ayat (1) huruf a, ayat (2), (3), 

(4), Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b, ayat (4), Pasal 46 s.d. Pasal 49, 

pasal 75, Pasal 128 s.d. Pasal 130, Pasal 132 ayat (2), (3), dan (4) 

KUHAP. 

c) Pasal 2 huruf a Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 

M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tanggal 27 september 1984. 

Yang dijadikan pertimbangan dalam Pembuatan Surat 

Perintah Penyitaan adalah laporan kejadian, hasil pemeriksaan 

tersangka atau saksi, hasil penggeledahan dan pengembangan hasil 

pemeriksaan tersangka dan atau saksi. 

Penyitaan dilakukan dengan Surat perintah penyitaan setelah 

mendapat izin atau izin khusus dari Ketua PN, namun jika dalam 

keadaan yang sangat perlu dan mendesak karena memerlukan tindakan 

yang segera penyitaan dapat dilakukan tanpa izin dari Ketua PN, tetapi 

terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya segera 

melaporkan kepada Ketua PN setempat. 

Ketentuan mengenai benda yang dapat disita adalah sebagai 

berikut : 

a) Benda atau tagihan tersangka yang seluruhnya atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana. 
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b) Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana untuk mempersiapkannya. 

c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana. 

d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan 

tindak pidana. 

e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak 

pidana yang dilakukan. 

 

Ad b. Pemeriksaan 

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan 

keterangan, kejelasan, keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau 

barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana kepabeanan yang 

telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang 

bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas, dan dituangkan dalam 

Berita Acara Pemeriksaan. 

Dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan 

: 

- Pasal 112 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 

tentang Kepabean. 

- Pasal 51, Pasal 53, Pasal 75, Pasal 112,  s.d. Pasal 120 KUHAP. 

- Pasal 2 huruf f  Keputusan Menkeh RI  Nomor : M.04.PW.07.03 tahun 

1984 tanggal 27 september 1984. 

Pertimbangan dilakukan Pemeriksaan adalah laporan kejadian, 

Berita Acara Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan 

Petunjuk dari Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan. 

Pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dimaksudkan 

untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan sebelum dituangkan 

dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 
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1) Interview yaitu salah satu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi 

dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan 

pertanyaan yang jawabannya berupa uraian yang jelas dan lengkap 

untuk memperoleh keterangan atau pengakuan. 

2) Integrasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan tersangka atau saksi 

dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan 

pertanyaan yang jawabannya pendek dan bersifat mempersempit fokus 

pemeriksaan. 

3) Konfrontasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka 

penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan yang lainnya ( 

antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi dan tersangka 

dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan kesesuaian keterangan 

masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 

Konfrontasi. 

Setelah pemeriksaan dilakukan maka segera dibuatkan Berita 

Acara Pemeriksaan Tersangka dan saksi / ahli yang memenuhi persyaratan 

formal dan material. 

Jika dalam pemeriksaan tersangka atau saksi atau alat bukti lain 

ternyata tidak dapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, 

atau dihentikan demi hukum maka pemeriksaan tersebut wajib segera di 

hentikan (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). 

Adapun tahap-tahap dalam proses evaluasi hasil pemeriksaan 

adalah sebagai berikut : 

1) Tahap Inventarisasi. 

Penyidik berusaha menarik dan mengumpulkan semua keterangan-

keterangan yang benar-benar mengarah pada unsur-unsur tindak 

pidananya sebanyak mungkin. 

2) Tahap Seleksi. 

Dari keterangan-keterangan yang telah dikumpulkan tersebut 

kemudian diseleksi untuk mencari keterangan-keterangan yang ada 
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relevansinya dengan kasus pidananya dan mempunyai hubungan yang 

logis. 

3) Tahap Pengkajian. 

Dari keterangan-keterangan yang telah diseleksi tersebut kemudian 

Penyidik mengkaji, menilai dan menguji kebenaran dengan bukti-bukti 

serta petunjuk-petunjuk yang ada agar dapat menarik suatu kesimpulan 

apakah keterangan tersebut dapat benar-benar dipercaya. 

 

Ad c. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara 

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan 

akhir dari proses penyidikan tindak pidana kepabeanan khususnya yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum PPNS Bea dan Cukai. 

Dasar hukum yang digunakan adalah : 

- Pasal 112 ayat (3) UU No. 10  Tahun 1995 Tentang Kepabean. 

- Pasal 8 KUHAP. 

- Pasal 107 ayat (3), 138 KUHAP. 

- Angka 6 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04.PW.07.03 

Tahun1983. 

- Pasal 2 huruf h, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 

M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tanggal 27 september 1984. 

Kegiatan dalam penyelesaian Berkas Perkara terdiri dari : 

1) Pembuatan resume, merupakan kegiatan penyidik untuk menyusun 

ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak 

pidana yang terjadi. 

2) Penyusunan berkas perkara lengkap. 

3) Pemberkasan, merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas 

perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan dan penyegelan. 

Didalam proses penyidikan diperlukan adanya pengawasan dan 

pengendalian dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana, PPNS 

bertanggung jawab secara tuntas atas tindakan penyidikan yang dilakukan 
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berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Bahwa dalam penyidikan tindak pidana kepabeanan hakekatnya 

merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan atau  

pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk 

memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan 

kepentingan umum guna mengamankan hak-hak negara, oleh karena itu 

penyelidikan tindak pidana kepabeanan sebagai salah satu tahap dari pada 

penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan 

peraturan per undang-undangan yang berlaku. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Tinjauan Tentang Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 

Tentang Kepabeanan, Pejabat PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai di beri wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

dibidang Kepabeanan. 

Tindak pidana dibidang  Kepabeanan adalah tindak pidana fiskal. 

Untuk menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang 

semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, 

diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana dibidang 

fiskal. Hal ini akan terwujud apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara 

khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. 

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan 

penyidikan tindak pidana tersebut penyidikannya dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 

Kepabeanan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan Intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran 

peraturan perundang-undangan Kepabeanan serta pelaksanaan 
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Kepabeanan atas sarana pengangkutan dan pemberitahuan 

pengangkutan barang. 

2. Penyidikan di bidang Kepabeanan. 

3. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan 

senjata api. 

4. Pelaksanaan pemungutan bea masuk dan pungutan negara lainnya 

yang dipungut oleh Direktorat jenderal Bea dan Cukai serta 

pelaksanaan perbendaharaan penerimaan atau penangguhan, penagihan 

dan pengembalian Bea Masuk. 

5. Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan di bidang Kepabeanan. 

6. Penelitian dokumen Pemberitahuan Impor dan Ekspor barang-barang, 

nilai pabean dan fasilitas impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan 

badan. 

7. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk atau nilai pabean dan 

sanksi administrasi berupa denda. 

8. Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan 

barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang dari 

kawasan pabean. 

9. Penelitian dokumen pabean, pemeriksaan pengusaha barang kena 

pabean dan urusan bea masuk. 

10. Pembukuan dokumen Kepabeanan serta dokumen lain. 

11. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perizinan Kepabeanan. 

12. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan 

pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat 

penimbunan berikat atau pengelolaan tempat penimbunan pabean dan 

pelaksanaan penyelesaian barang yang tidak dikuasai. 

13. Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian Laporan Kepabeanan 

serta peneriman dan pendistribusian dokumen Kepabeanan. 

14. Pelaksanaan Administrasi Kantor Pelayanan. 

2. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Dalam Menangani Tindak Pidana Kepabeanan.  
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Kantor pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta pernah 

menangani kasus tindak pidana kepabeanan, yaitu menyerahkan dokumen 

pelengkap pabean berupa Invoice, Surat Kuasa, Surat Pernyataan 

Mengenai keabsahan Invoice yang dipalsukan yang digunakan untuk 

pemenuhan kewajiban pabean di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Soekarno-Hatta, sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang dilakukan secara 

bersepakat oleh tersangka Reza Irwanda alias Deni alias Raja Muklis dkk, 

pada tanggal 06 September 2002 yang mengakibatkan kerugian 

penerimaan Keuangan Negara. 

1) Pemanggilan Saksi-Saksi : 

a. Muhammad Akbar (PT. Federal Izumi Manufacturing). 

b. Muhammad Zakaria ( PT. Pos Indonesia ). 

c. Pande Mande Negara. (PT. Federal Izumi Manufacturing). 

d. Gun Supardi dan Tine Sulistiyowati. (PT. Jasa Angkasa Semesta). 

e. Wan Mahadi dan Tunut Sujitno serta Adhi Siswojo. ( Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta ). 

f. Arni Mohars dan Andreas Joko Sulihdiono. ( Kantor Pelayanan 

Bea dan Cukai Soekarno-Hatta ). 

2) Penangkapan 

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPP-01-/WBC. 

05/KP. 0102/2002, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka 

Reza Irwanda alias Deni alias Raja Muklis di Cargo Bandara 

Soekarno-Hatta, Cengkareng pada tangggal 26 september 2002 pukul 

19.00 WIB. 

3) Penahanan 

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP-

01/WBC.05/KP.0102/2002 tanggal 27 September 2002, telah ditahan 

tersangka Reza Irwanda alias Deni alias Raja Muklis mulai tanggal 27 

September 2002 pukul 19.00 WIB di Rutan Kepolisian Sektor Khusus 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 32 

Bandara Soekarno-Hatta dengan Berita Acara Penahanan Nomor : 

BAP-01/WBC.05/KP.0102/2002 tanggal 27 September 2002. 

4) Penyitaan 

· Telah disita di Gudang Impor PT. Jasa Angkasa Semesta barang 

bukti berupa : 1 (satu) set Piston Mould Yamaha 29N kondisi baru 

berat 60 kilogram negara asal Taiwan dengan Berita Acara 

Penyitaan Nomor : BAP-01/WBC.05/KP.0102/2002 Tanggal 10 

Oktober 2002. 

· Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-

02/WBC.05/KP.01/2002 Tanggal 09 Oktober 2002, telah disita di 

PT. Federal Izumi Manufacturing barang bukti berupa : 

o Fotokopi Invoice Asli Nomor GL-0904/2002 Tanggal 04 

September 2002. 

o Fotokopi Packing List Asli Nomor GL-0904/2002 tanggal 04 

September 2002. 

o Fotokopi Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Dokumen Dan 

Barang Impor/Ekspor PT. Federal Izumi Manufacturing 

Nomor 032/SK-EXIM/FIM/IX/2002 Tanggal 04 September 

2002. 

o Asli Surat Pernyataan Keabsahan Invoice PT. Federal Izumi 

Manufacturing. 

o Asli Blangko Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Dokumen 

Dan Barang Impor/Ekspor, PT. Federal Izumi Manufacturing. 

o Fotocopi Purchase Order PT. Federal Izumi Manufacturing. 

o Fotokopi Kartu Pengenal Importir Terbatas PT. Federal Izumi 

Manufacturing. 

o Fotokopi faksimili Surat Penawaran Penyelesaian Barang Di 

kepabeanan (PBK) Tanggal 04 September 2002 dari PT. 

Bahtera Eka Perkasa kepada PT. Federal Izumi Manufacturing. 

o Surat Kuasa PT. Federal Izumi Manufacturing Tanggal 04 

September 2002 ( yang dipalsukan ). 
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o 3 ( Tiga ) lembar Pemberitahuan Impor Barang tanggal 06 

September 2002 yang belum dicantumkan nomornya. 

5) Keterangan Saksi 

Bahwa Andreas Joko Sulihdiono :  

· Adalah karyawan Eva Airways Corporation bagian Airlines Staff 

bertugas menangani Cargo Ekspor dan Impor. 

· Dalam pekerjaannya tidak berkewajiban memberitahukan data 

barang impor kecuali ada pihak-pihak yang bertanya sebatas 

informasi yang dimiliki. 

· Mengenal tersangka Reza Irwanda dan sering bercakap-cakap di 

pesawat telepon. 

· Pada tanggal 04 September 2002 menerima telepon dari tersangka 

Reza Irwanda menanyakan barang impor yang dapat diurus 

inklaringnya oleh tersangka Reza Irwanda. 

· Memberitahu tersangka Reza Irwanda mengenai data pengirim, 

penerima, jumlah, berat, dan jenis, serta tanggal tiba barang impor 

dengan AWB Nomor 695-19530615 tanggal 03 September 2002. 

· Tidak menerima dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan baik 

berupa uang ataupun barang dari tersangka Reza Irwanda, tetapi 

hanyalah semata-mata memberikan pelayanan terbaik bagi 

pelanggan. 

Bahwa Muhammad Akbar : 

· Adalah Kepala Seksi Material Purchasing dan Ekspor-Impor PT. 

Federal Izumi Manufacturing. 

· Bertanggung jawab terhadap pembelian material yang 

berhubungan dengan bagian produksi, pembelian barang rutin, dan 

penyelenggaraan ekspor-impor. 

· Pada tanggal 04 September 2002 pagi menerima faksimili surat 

penawaran pengurusan inklaring barang impor dari PT. Bahtera 

Eka Perkasa yang ditandatangani tersangka Reza Irwanda. 
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· Bahwa pada surat penawarannya, PT. Bahtera Eka Perkasa 

menyatakan barang impor PT. Federal Izumi Manufacturing 

dengan MAWB No. 695-19530615 telah tiba di Bandara 

Soekarno-Hatta. 

· Bahwa PT. Bahtera Eka Perkasa mengakui sebagai perpanjangan 

tangan agen diluar negri. 

· Bahwa penawaran yang diajukan PT. Bahtera Eka Perkasa hanya 

akan menagih pembayaran pungutan pabean dan pajak impor 

lainnya kepada PT. Federal Izumi Manufacturing, sedangkan biaya 

jasa Custom Clearance, transfer Edi dan biaya transportasi dari 

tempat asal sampai tempat tujuan sudah ditanggung agen PT. 

Bahtera Eka Perkasa di luar negeri. 

· Bahwa PT. Federal Izumi Manufacturing dalam pengurusan 

barang impor selalu memakai jasa ekspedisi atau forwarder. 

· Merekomendasikan penawaran PT. Bahtera Eka Perkasa kepada 

atasannya sdr. Pande Made Negara untuk ditunjuk melaksanakan 

inklaring barang impor, dengan alasan biaya lebih murah, dan sdr. 

Pande Made Negara menandatangani surat kuasa pelaksanaan 

pengurusan dokumen dan barang impor/ekspor dari PT. Federal 

Izumi Manufacturing kepada PT Bahtera Eka Perkasa. 

· Menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada seseorang yang 

mengaku sebagai orang suruhan tersangka Reza Irwanda. 

· Melalui faksimili mengirimkan surat pernyataan mengenai 

keabsahan Invoice kepada tersangka Reza Irwanda, dengan 

mencantumkan nilai barang impor sebesar C&F US$ 12. 000 ( dua 

belas ribu dolar Amerika Serikat ), yang diketahuinya melalui 

faksimili dari Gine Lee Industrial Limited Taiwan, tanggal 05 

September 2002. 

· Berusaha mencari tersangka Reza Irwanda dan kantor PT. Bahtera 

Eka Perkasa untuk menanyakan proses inklaring barang impor 

dengan MAWB No. 695-19530615 yang belum selesai. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 35 

· Menemukan alamat Jl. A. Yani Pulomas Barat Kav. 79 Jakarta 

Timur bukan alamat dari PT. Bahtera Eka Perkasa melainkan 

alamat PT. Gudang Garam. 

· Tidak pernah kenal dan bertemu langsung dengan tersangka Reza 

Irwanda. 

· Belum pernah dihubungi PPJK PT. Pos Indonesia dan belum 

pernah PT. Federal Izumi Manufacturing mengeluarkan surat 

kuasa pengurusan barang impor kepada PPJK PT. Pos Indonesia. 

      Bahwa Gun Suprdi : 

· Karyawan PT. Jasa Angkasa Semesta yang menjabat Kepala       

Departemen Dokumen dan bertanggung jawab di bidang 

penerimaan, pemilahan dan penyaluran MAWB serta 

pemberitahuan kedatanganan barang ( Notice of Arrival ) kepada 

pemerima barang atau importer. 

· Bahwa pada prinsipnya Departemen Dokumen PT. JAS 

mengetahui barang yang tiba dan ditimbun di gudang hanya 

melalui dokumen, tidak pernah melihat langsung fisik barang. 

· Bahwa Notice of Arrival atau pemberitahuan kedatangan barang 

dikirimkan kepada penerima barang atau importir setelah dokumen 

diterima dan data yang ada disimpan dalam file computer. 

· Bahwa PT. JAS melakukan pengiriman Notice of Arrival dengan 

cara dikirim melalui pos, jasa kurir, atau dihubungi melalui telepon 

atau faksimili jika pada dokumen AirWayBill-nya tercantum nomor 

telepon atau faksimili penerima barang. 

Bahwa Tine Sulistiowati : 

· Pada tanggal 05 September 2002 didatangi oleh sdr. Welda 

Vandewa ( DPO ) yang mengaku sebagai karyawan PT. Bahtera 

Eka Perkasa dengan membawa surat kuasa untuk mengambil 

dokumen impor atas nama PT. Federal Izumi Manufacturing 

dengan AWB Nomor 695-19530615 tanggal 03 September 2002. 
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· Setelah menerima surat kuasa, melakukan konfirmasi kepada PT. 

Federal Izumi Manufacturing melalui pesawat telepon nomor 

8230355 yang dijawab sdr. Muhammad Akbar, dan dinyatakan 

oleh sdr. Muhammad Akbar bahwa benar PT. Federal Izumi 

Manufacturing telah menguasakan pengurusan barang kepada PT. 

Bahtera Eka Perkasa dengan surat kuasa nomor : 032/SK-

EXIM/FIM/IX/2002 tanggal 04 September 2002. 

· Menyerahkan dokumen impor kepada sdr. Welda Vandewa ( DPO 

) dan membuat tanda terima yang dilampiri dengan fotokopi KTP 

atas nama Welda Vandewa ( DPO ). 

Bahwa Yuni Afrida : 

· Menerangkan bahwa Toko Kurnia miliknya menerima pembayaran 

untuk pemesanan dokumen berwarna seharga Rp. 10.000,00 

(sepuluh ribu rupiah ) tiap lembar, dan dokumen hitam putih Rp. 

7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus ribu rupiah ) tiap lembar. 

· Bahwa Toko Kurnia pernah menerima pesanan untuk dibuatkan 

dokumen Surat Kuasa, Invoice dan Packing List dari seseorang 

yang diketahui bernama sdr. Muklis. 

· Bahwa Toko Kurnia telah mencetak Surat Kuasa tertanggal 04 

September 2002 atas nama PT. Federal Izumi Manufacturing, 

dengan pemberi kuasa Hiroshi Yamaguchi dan penerima kuasa M. 

Zakaria dari PT. Pos Indonesia. 

· Bahwa Toko Kurnia telah mencetak format Invoice Nomor : GL-

0904/02 tanggal 04 September 2002 dengan mencantumkan nilai 

barang impor sebesar USD2.500 ( dua ribu lima ratus Dolar 

Amerika Serikat ) sesuai permintaan si pemesan. 

6) Reza Irwanda 

Bahwa tersangka Reza Irwanda adalah pimpinan dan pendiri 

PT. Bahtera Eka Perkasa, yang bidang usahanya memberikan jasa 

pengurusan importasi barang impor kepada importir atau pemilik 

barang impor, baik dipelabuhan udara maupun di pelabuhan laut. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 37 

Tersangka menerangkan bahwa PT. Bahtera Eka Perkasa adalah 

perusahaan fiktif yang didirikan sdr. Reza Irwanda pada pertengahan 

tahun 2001, Surat Izin Usaha Perusahaan ( SIUP ) dan Nomor Pokok 

Wajib Pajak ( NPWP ) PT. Bahtera Eka Perkasa tidak pernah ada. 

 

7) Barang Bukti 

· Telah disita di Gudang Impor PT. Jasa Angkasa Semesta barang 

bukti berupa : 1 (satu) set Piston Mould Yamaha 29N kondisi baru 

berat 60 kilogram negara asal Taiwan dengan Berita Acara 

Penyitaan Nomor : BAP-01/WBC.05/KP.0102/2002 Tanggal 10 

Oktober 2002. 

· Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPP-

02/WBC.05/KP.01/2002 Tanggal 09 Oktober 2002, telah disita di 

PT. Federal Izumi Manufacturing barang bukti berupa : 

o Fotokopi Invoice Asli Nomor GL-0904/2002 Tanggal 04 

September 2002. 

o Fotokopi Packing List Asli Nomor GL-0904/2002 tanggal 04 

September 2002. 

o Fotokopi Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Dokumen Dan 

Barang Impor/Ekspor PT. Federal Izumi Manufacturing 

Nomor 032/SK-EXIM/FIM/IX/2002 Tanggal 04 September 

2002. 

o Asli Surat Pernyataan Keabsahan Invoice PT. Federal Izumi 

Manufacturing. 

o Asli Blangko Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Dokumen 

Dan Barang Impor/Ekspor, PT. Federal Izumi Manufacturing. 

o Fotocopi Purchase Order PT. Federal Izumi Manufacturing. 

o Fotokopi Kartu Pengenal Importir Terbatas PT. Federal Izumi 

Manufacturing. 
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o Fotokopi faksimili Surat Penawaran Penyelesaian Barang Di 

kepabeanan (PBK) Tanggal 04 September 2002 dari PT. 

Bahtera Eka Perkasa kepada PT. Federal Izumi Manufacturing. 

o Surat Kuasa PT. Federal Izumi Manufacturing Tanggal 04 

September 2002 ( yang dipalsukan ). 

o 3 ( Tiga ) lembar Pemberitahuan Impor Barang tanggal 06 

September 2002 yang belum dicantumkan nomornya. 

8) Keterangan Saksi Ahli 

Bahwa Indra Buana : 

· Bertugas memeriksa berkas dokumen pemberitahuan impor barang 

( PIB ) Jalur Hijau yang meliputi kebenaran pengisian dokumen 

PIB, pengisian klasifikasi, pembebanan dan nilai pabean, 

penghitungan dan pelunasan bea masuk, cukai, dan pajak dalam 

rangka impor. 

· Menerangkan dasar hukum pengeluaran barang impor harus 

dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean adalah Pasal 7 ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

· Menerangkan bahwa tidak semua barang impor dilakukan 

pemeriksaan fisik dan yang berwenang melakukan pemeriksaan 

fisik adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang ( PFPB ). 

· Menerangkan bahwa dokumen yang dilampirkan pada PIB adalah 

Invoice asli, Packing List asli, Master AirWayBill ( MAWB ) asli, 

Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak ( NPWP ), Fotokopi surat 

angka pengenal impor ( API ), Surat kuasa bila Importir 

menguasakan pengurusannya kepada pihak lain, Surat ijin dari 

instansi terkait bila diperlukan, Surat setoran Bea dan Cukai ( 

SSBC ) dan Surat setoran pajak ( SSP ). 

· Menerangkan bahwa kegunaan Invoice adalah untuk mengetahui 

harga barang impor yang sebenarnya dan untuk menetapkan 

penghitungan pembebanan bea masuk dan pajak-pajak dalam 

rangka impor. 
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· Menerangkan akibat dari pengurangan nilai Invoice menyebabkan 

kerugian negara karena dasar perhitungan bea masuk dan pajak 

impor lainnya berdasarkan nilai Invoice. 

9) Analisa Fakta 

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka 

dan dikuatkan dengan barang bukti, maka Penyidik berkesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Benar telah ditimbun di gudang impor PT. Jasa Angkasa Semesta 

Bandara Soekarno-Hatta barang impor dengan Master AirWayBill ( 

MAWB ) Nomor : 695-19530615 tanggal 03 September 2002, 

partai 1 ( satu ) koli, berat 60 ( enam puluh ) kilogram. 

b. Bahwa pemilik barang impor dengan MAWB Nomor : 695-

19530615 adalah PT. Federal Izumi Manufacturing. 

c. Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni 

mengajukan penawaran pengurusan pengeluaran barang impor 

tersebut kepada PT. Federal Izumi Manufacturing melalui 

faksimili dengan menyatakan bahwa PT. Federal Izumi 

Manufacturing tidak perlu membayar jasa Customs Clearance, 

transfer EDI ( PIB ), dan transportasi sampai tempat tujuan dengan 

alasan sudah ditanggung penuh oleh agen kami sejak pengiriman 

barang. 

d. Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni 

mengajukan penawaran pengurusan pengeluaran barang impor 

tersebut kepada PT. Federal Izumi Manufacturing dengan 

memakai nama perusahaan PT. Bahtera Eka Perkasa yang 

beralamat di Jl. Jend. A. Yani Pulomas Barat Kav. 79 Jakarta 

Timur. Setelah dilakukan pengecekan oleh saksi sdr. Muhammad 

Akbar dari PT. Federal Izumi Manufacturing alamat tersebut 

adalah alamat PT. Gudang Garam. 

e. Bahwa PT. Federal Izumi Manufacturing menyetujui pengurusan 

barang impor tersebut kepada PT. Bahtera Eka Perkasa dengan 
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mengeluarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Pengurusan Dokumen dan 

Barang Impor/Ekpor Nomor : 032/SK-EXIM/FIM/IX/2002 tanggal 

04 September 2002 yang ditandatangani saksi sdr. Pande Made 

Negara sebagai pemberi kuasa dan PT. Bahtera Eka Perkasa 

sebagai penerima kuasa, dan bersepakat bila barang impor selesai 

diproses pengeluarannya, maka PT. Federal Izumi Manufacturing 

melunasi pembayaran atas tagihan yang diajukan PT. Bahtera Eka 

Perkasa. 

f. Bahwa untuk pengurusan pengeluaran barang impor PT. Federal 

Izumi Manufacturing telah menyerahkan dokumen berupa Surat 

Kuasa Pelaksanaan pengurusan Dokumen dan Barang 

Impor/Ekspor Nomor : 032/SK-EXIM/FIM/IX/2002 tanggal 04 

September 2002, fotokopi NPWP dan fotokopi APIT kepada orang 

suruhan tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni. 

Sementara asli MAWB Nomor : 695-19530615 tanggal 03 

September 2002 dan asli Invoice Nomor : GL-0904/02 tanggal 04 

September 2002 dengan nilai barang impor sebesar C&F 

USD12.000 ( dua belas ribu dolar Amerika Serikat ) diambil oleh 

tersangka Welda Vandewa dari gudang impor PT. Jasa Angkasa 

Semesta Bandara Soekarno-Hatta. 

g. Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni dan 

tersangka Welda Vandewa ( DPO ) bersepakat untuk pengurusan 

pengeluaran barang impor milik importir PT. Federal Izumi 

Manufacturing dengan menyerahkan dokumen pelengkap pabean 

yang dipalsukan untuk pemenuhan kewajiban pabean. 

h. Bahwa atas kesepakatan tersebut tersangka Reza Irwanda alias 

Raja Muklis alias Deni tersangka Welda Vandewa ( DPO ) 

bersama-sama memesan Invoice, Surat Kuasa ( tanpa nomor ) dan 

Surat Pernyataan mengenai keabsahan Invoice dengan 

mempergunakan biro jasa pengetikan computer Toko Kurnia 

beralamat di Jl. Waru Nomor 29 Rawamangun Jakarta Timur. 
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i. Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni dan 

tersangka Welda Vandewa ( DPO ) memakai jasa Pengusaha 

Pengurusan Jasa Kepabeanan ( PPJK ) PT. Pos Indonesia di 

Bandara Soekarno-Hatta dan menemui saksi sdr. Agus Pamuji dan 

saksi sdr. Muhammad Zakaria untuk dibuatkan dokumen 

Pemberitahuan Impor Barang ( PIB ) dan mentransfer data melalui 

Elektronic Data Interchange ( EDI ) Ke Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Soekarno-Hatta. 

j. Bahwa untuk pembuatan dokumen PIB dan mentranfer data 

tersebut tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni 

menyerahkan dokumen pelengkap pabean berupa Surat Kuasa 

dengan pemberi kuasa ditandatangani Hiroshi Yamaguchi dan 

penerima kuasa ditandatangani saksi sdr. Muhammad Zakaria, 

Invoice Nomor : GL-0904/02 tanggal 04 September 2002 dengan 

nilai barang impor sebesar FOB USD2.500 ( dua ribu lima ratus 

Dolar Amerika Serikat ), fotokopi NPWP dan fotokopi APIT. 

k. Bahwa atas penyerahan dokumen pelengkap pabean yang 

diserahkan tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni 

kepada  saksi sdr. Agus Pamuji, maka saksi sdr. Agus Pamuji 

membuat dokumen PIB dengan mencantumkan harga barang 

impor sebesar FOB USD2. 500 ( dua ribu lima ratus Dolar 

Amerika Serikat ), pungutan Bea Masuk Rp. 0,00 ( nol rupiah ), 

Pajak Pertambahan Nilai Rp. 2. 443. 787 ( dua juta empat ratus 

empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah ), 

Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp. 610. 946 ( enam ratus sepuluh ribu 

sembilan ratus empat puluh enam Rupiah ), dengan total pungutan 

sebesar Rp. 3. 054. 733 ( tiga juta lima puluh empat ribu tujuh ratus 

tiga puluh tiga Rupiah ). 

l. Bahwa setelah saksi sdr. Agus Pamuji selesai membuat dokumen 

PIB, lalu menyerahkan kepada saksi sdr. Muhammad Zakaria dan 

memberitahukan bahwa masih kurang Surat Pernyataan Keabsahan 
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Invoice, oleh saksi sdr. Muhammad Zakaria menyampaikan 

kekurangan dokumen tersebut dan menyerahkan kepada tersangka 

Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni untuk melakukan 

pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 ( PPH Pasal 21 ), kemudian tersangka Reza 

Irwanda alias Raja Muklis alias Deni melakukan pembayaran 

pajak-pajak dalam rangka impor sesuai yang tertera pada PIB di 

Bank Mandiri Cabang Cargo Area Soekarno-Hatta. 

m. Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni 

memberitahukan saksi sdr. Muhammad Akbar atas kekurangan 

dokumen surat pernyataan keabsahan Invoice melalui telepon, lalu 

saksi sdr. Muhammad Akbar membuat surat tersebut dengan 

mencantumkan nilai barang impor sebesar C&F USD 12.000.00 ( 

dua belas ribu Dolar Amerika Serikat ) yang lalu disampaikan oleh 

saksi sdr. Muhammad Akbar kepada tersangka melalui faksimili. 

n. Bahwa saksi sdr. Muhammad Zakaria menerima informasi melalui 

telepon dari tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni 

bahwa sudah dilakukan pembayaran pajak-pajak dalam rangka 

impor, lalu saksi sdr. Muhammad Zakaria mentransfer data-data 

yang tertera pada PIB tersebut ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Soekarno-Hatta melalui Elektronic Data Interchange ( Edi ). 

o. Bahwa respon atas pengajuan data-data melalui Edi, pengurusan 

barang impor tersebut mendapat Jalur Hijau yang langsung 

mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang ( SPPB ), akan 

tetapi pada saat pengeluaran barang impor tersebut ditahan oleh 

petugas Bea dan Cukai karena ada nota intelijen dimana harga 

barang tersebut diragukan, yang kemudian penetapan Jalur Hijau 

dirubah menjadi jalur merah manual dan dilakukan pemeriksaan 

fisik. 

p. Bahwa dengan dirubahnya penetapan jalur hijau menjadi jalur 

merah, maka tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni 
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menyerahkan dokumen PIB beserta lampirannya ke Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta melalui loket 

penerimaan dokumen. 

q. Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni telah  

melanggar Pasal  103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan yang isinya : 

Barang Siapa yang : 

· Menyerahkan Pemberitahuan dan/atau Dokumen pelengkap 

pabean, keterangan lisan atau tulisan yang palsu atau 

dipalsukan, untuk pemenuhan kewajiban Pabean. 

3.  Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil 

PPNS Bea dan Cukai dalam menangani kasus tindak pidana 

dibidang kepabeanan yaitu menyerahkan dokumen pelengkap pabean 

berupa Invoice, Surat Kuasa, dan Surat Pernyataan mengenai keabsahan 

Invoice yang dipalsukan yang dilampirkan pada pemberitaahuan impor 

barang ( PIB ) Nomor 0089677 tanggal 7 September 2002, yang 

digunakan untuk pemenuhan kewajiban kepabeanan guna pengeluaran 

barang impor dari gudang impor PT. Jasa Angkasa Semesta, melanggar 

Pasal 103 huruf a Undang-Undang No 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, 

yang merugikan penerimaan keuangan negara, telah mengalami hambatan 

berupa : 

1. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tidak memiliki ruang tahanan. 

2. Tidak adanya dana yang ada dan dalam kasus tersebut bukan 

merupakan tugas Penyidik PPNS, maka tenaga yang ada sangat 

terbatas, karena sebenarnya dalam kasus tersebut merupakan tugas 

Polri. 

  

B. Pembahasan. 
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Pada kasus pemalsuan dokumen pelengkap pabean yang berupa  

Invoice tindakan-tindakan yang dilakukan dan hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan 

Cukai antara lain : 

1. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparat PPNS Bea dan 

Cukai. 

a. Pemanggilan tersangka dan saksi. 

Dalam pemanggilan tersangka dan saksi untuk diperiksa dan 

didengar keterangannya dilakukan dengan benar oleh Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam rangka melakukan 

penyidikan (Pasal 112 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.10 Tahun 

1995 Tentang Kepabeanan). Pada hasil penelitian kasus Reza Irwanda, 

surat panggilan yang dilayangkan oleh Kantor Bea dan Cukai dapat 

dipenuhi oleh tersangka dan saksi, dan mereka dapat memberikan 

keterangan dengan jelas dan jujur dalam hal pemeriksaan.  

Pemanggilan tersangka dan saksi harus dilakukan dengan 

Surat Panggilan yang sah menurut prosedur dan model yang sudah 

ditentukan guna kelengkapan berkas perkara, syarat ini telah dipenuhi 

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.  

Dalam hal pemanggilan tersangka dan saksi harus memenuhi 

dua syarat yaitu dilakukan dengan Surat Panggilan yang sah, dan 

dengan pertimbangan yang benar misalnya seseorang memiliki 

peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana yang 

terjadi, hal ini dapat diketahui dari laporan kejadian yang ada, hasil 

dari pengembangan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan. 

b. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi 

Dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi, penyidik dalam 

kasus ini melakukan panggilan yang terpisah antara masing-masing 

pihak baik tersangka maupun saksi, dan baik itu saksi yang satu 

dengan saksi yang lainnya dilakukan pemeriksaan secara terpisah oleh 
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penyidik, dengan melihat tanggal pada Surat Panggilan yang berbeda-

beda. 

Upaya yang harus dilakukan adalah dengan pendekatan 

terlebih dahulu terhadap tersangka atau saksi dengan jalan mempelajari 

sifat, watak, dan cara berpikirnya untuk memudahkan dan melancarkan 

jalannya pemeriksaan. 

Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Saksi dalam kasus 

ini disusun dalam bentuk tanya jawab antara pemeriksa dan dengan 

yang diperiksa sehingga memberikan gambaran kejadiannya secara 

jelas dan memenuhi jawaban-jawaban secara jelas serta unsur-unsur 

pidananya. 

c. Penangkapan 

Dalam waktu melakukan penangkapan diluar wilayah kerja 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, harus ada kerjasama 

dengan Polri khususnya bagian Penyidik. Setelah dilakukan 

penangkapan maka diserahkan langsung pada Polri. Bila ada 

penangkapan yang sifatnya seketika/mendadak maka Tersangka 

langsung dititip ke Lembaga Permasyarakatan atau Polres, biasanya 

langsung ke Polres karena birokrasi atau prosedurnya lebih mudah di 

bandingkan kalau di serahkan ke Lembaga Permasyarakatan. 

d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara. 

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan 

tugas akhir dari proses penyidikan tindak pidana. Dalam hal 

penyelesaian berkas perkara meliputi tiga hal pokok yaitu pembuatan 

resume, penyusunan berkas perkara dan pemberkasan, ketiganya telah 

dipenuhi oleh Penyidik. 

Sedangkan dalam hal penyerahan berkas perkara dilakukan 

melalui dua tahap, tahap pertama yaitu penyidik hanya menyerahkan 

berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan tahap kedua adalah 

Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang 

bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP). 
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Pada kasus diatas adalah suatu tindak pidana yang diketahui 

langsung oleh Penyidik dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Bea dan Cukai, maka Penyidik memiliki kewajiban untuk segera 

melakukan tindakan-tindakan sesuai kewenangannya serta membuat 

Laporan Kejadian dan atau Berita Acara tindakan-tindakan yang 

dilakukan guna penyelesaian selanjutnya. 

e. Sanksi Pidana. 

Pada kasus ini Bahwa tersangka Reza Irwanda alias Raja 

Muklis alias Deni bersama-sama dengan tersangka Welda Vandewa ( 

DPO ) bersepakat mengeluarkan barang impor dari Gudang Impor PT. 

JAS Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 07 September 2002 dengan 

mempergunakan Invoice yang dipalsukan untuk pengurusan 

pengeluaran barang impor dan menyerahkan Invoice yang dipalsukan 

pada dokumen PIB Nomor : 0089667 tanggal 07 September 2002 

untuk pemenuhan kewajiban Pabean, tersangka Reza Irwanda alias 

Raja Muklis alias Deni bersama-sama dengan tersangka Welda 

Vandewa ( DPO ) tidak mengindahkan Undang-Undang No 10 Tahun 

1995 tentang Kepabeanan, sehingga mengakibatkan kerugian 

Penerimaan Keuangan Negara sebesar Rp. 10. 579. 825, 00 ( sepuluh 

juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima 

rupiah ).Terhadap tersangka Reza Irwanda alias Raja Muklis alias Deni 

bersama-sama dengan tersangka Welda Vandewa ( DPO ) dapat di 

sangkakan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur pada 

Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan. Jadi tersangka dapat dikenai sanksi pidana seperti 

ketentuan-ketentuan diatas baik berupa pidana penjara maupun denda. 

f. Penahanan 

Setelah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Bea dan Cukai Soekarno-Hatta maka tersangka langsung 

dititipkan ke Polri atau Lembaga Pemasyarakatan, karena di Kantor 
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Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta tidak memiliki ruang 

tahanan.  

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Aparat PPNS Bea dan 

Cukai. 

Dari hasil penelitian penulis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea 

dan Cukai mengalami hambatan dalam menangani kasus tindak pidana 

kepabeanan yaitu setelah dilakukan penangkapan, PPNS Bea dan Cukai 

harus langsung menitipkan tahanan ke Rutan atau ke Polri, hal ini 

disebabkan karena tidak adanya ruang tahanan di Kantor Bea dan Cukai 

Soekarno-Hatta. 

Bila ada penangkapan seketika atau diluar jam kerja maka 

Tersangka langsung dititipkan ke Polres karena birokrasi atau prosedurnya 

dalam hal pengambilan tersangka apabila ingin dilakukan 

pemeriksaan/dimintai keterangannya lebih mudah dan tidak membutuhkan 

waktu yang lama di bandingkan bila dititipkan ke Rutan atau ke Lembaga 

Pemasyarakatan. Disamping itu masalah yang lain adalah kurangnya 

tenaga ahli yang ada karena hal ini sebenarnya adalah tugas Polri sehingga 

tenaga yang ada dan yang ahli dalam hal penyidikan sangat sedikit dan 

tidak adanya dana yang tersedia, karena dana yang ada tidak/belum 

disediakan untuk bagian Penyidikan tindak pidana kepabeanan serta 

kurangnya pengetahuan para importir tentang kepabeanan, sehingga 

menyebabkan terjadinya tindak pidana dibidang kepabeanan khususnya 

dalam hal pemalsuan dokumen pelengkap pabean seperti Invoice, surat 

kuasa, surat pernyataan keabsahan Invoice. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan  

1. Tindakan yang dilakukan oleh aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea 

dan Cukai dalam menangani tindak pidana Di Bidang Kepabeanan ada 2 

yaitu  

a. Umum 

· Penindakan berupa pemanggilan tersangka dan saksi. 

· Pemeriksaan tersangka dan saksi. 

· Penangkapan 

· Penahanan 

· Penyitaan Barang Bukti. 

· Penitipan Barang Bukti. 

· Pencarian saksi/tersangka. 

· Pembungkusan dan penyegelan Barang Bukti. 

· Perhitungan Kerugian Negara. 

· Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan Negeri 

Tanggerang. 

b. Khusus 

· Dalam waktu Penangkapan di luar wilayah kerja Kantor Pelayanan 

Bea dan Cukai Soekarno-Hatta harus ada kerjasama dengan Polri 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 49 

(Penyidik Polri) dan setelah dilakukan penangkapan maka 

langsung diserahkan ke Polri atau di titipkan ke Lembaga 

Pemasyarakatan. 

2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil dalam menangani tindak pidana Kepabeanan Di Bandar Udara 

Soekarno-Hatta adalah : 

· Tidak adanya ruang tahanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, 

sehingga bila ada penangkapan maka langsung dititipkan pada 

Lembaga Permasyarakatan (Rutan) atau Polres terdekat dengan Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Sampai saat ini Tersangka 

dititipkan ke Polres dengan alasan bila Tersangka ingin di periksa atau 

dipanggil maka proses pengambilan Tersangka tidak begitu sulit 

dikarenakan prosedur di Polres sangat mudah dibandingkan bila 

Tersangka dititipkan di Lembaga Permasyarakatan(Rutan) yang sangat 

sulit prosedurnya dan butuh waktu yang lama untuk proses 

pengambilan Tersangka. 

· Tidak adanya Dana yang tersedia dan kurangnya Tenaga Ahli yang ada 

karena sebenarnya ini adalah tugas Polri. 

· Kurangnya Pengetahuan para Importir tentang Kepabeanan sehingga 

menyebabkan terjadinya Tindak Pidana di bidang Kepabeanan  

B. Saran     

1. Dalam menjalankan penegakan hukum di bidang kepabeanan sebaiknya 

dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia dan kualitas para 

penegak hukum baik penyidik, jaksa, hakim, bila ada penegak hukum 

yang melakukan tindak pidana sebaiknya diberikan sanksi yang sesuai 

dengan perbuatannya misalnya pencabutan jabatan, penjara dan lain-lain,  

sehingga dapat memberikan citra yang baik bagi masyarakat dan dapat 

menegakkan keadilan dalam mencari kebenaran dalam menangani kasus-

kasus tindak pidana di bidang kepabeanan. 

2. Agar Pemerintah membuat Penjara atau Rutan bagi pelaku tindak pidana 

kepabeanan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, sehingga 
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dapat memperlancar proses penyidikan. Serta tanpa peran serta masyarakat 

penegakan hukum tidak akan tercapai secara maksimal, kesadaran 

masyarakat untuk mentaati hukum sangat dibutuhkan serta meningkatkan 

keteladanan bagi masyarakat itu sendiri, dan sebaiknya para Importir dan 

Bank selalu melakukan Croscek kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

tentang penerimaan dan pengeluaran barang.  
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