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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

memiliki keunikan dalam bentuk geografis dimana Indonesia terletak diantara dua benua dan 

dua samudera, kondisi geografis yang unik tersebut membuat negara Indonesia dikelilingi 

oleh negara-negara maju dan berkembang yang memberikan tantangan tersendiri bagi 

pemerintahan instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para 

pengusaha diluar negeri yang ingin melakukan perbuatan curang atau melawan hukum 

dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia. 

Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan 

negara tetangga, membuat wilayah perairan Indonesia menjadi jalur utama perdagangan 

internasional terutama wilayah perairan Indonesia menjadi jalur utama perdagangan 

internasional terutama pengangkutan barang yang diangkut melalui laut.Namun seiring 

perkembangan zaman sistem yang diangkut melalui laut membuat penyelundupan menjadi 

salah satu potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang haram dan ilegal ke tanah air. 

Ditambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan 

interaksi antar individu dalam hal ini Indonesia dan negara tetangga, yang posisi Indonesia 

sebagai anggota kelompok MEA ( Masyarakat Ekonomi Asia ), memyebabkan potensi 

terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang ilegal semakin sering terjadi. Hampir 

setiap hari kita disuguhi dengan pemberitaan mengenai maraknya peredaran barang ilegal 

diindonesia yang menandai bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap penyelundupan 

barang terlarang tersebut. Untuk pemberantasan masuknya barang-barang ilegal sendiri dapat 

dipandang dari dua aspek, yakni: 
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1. Aspek menyelamatkan devisa yang sangat diperlukan dalam pembangunan yang 

sedang dilaksanakan dan dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang 

belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar 

negeri. 

2. Aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang 

masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat 

diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam 

peningkatan penghasilan nasional. 

Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam 

negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga didalam negeri dengan harga barang 

diluar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan saranan dan prasarana serta 

kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang 

pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-

penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu bentuk dari penyimpangan dan 

pelanggaran tersebut sering terdengar adalah tindak penyelundupan barang ilegal. 

Penyelundupan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemasukan barang secara 

gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. 

Pengertian penyelundupan terdapat didalam UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, 

pada Pasal 102, Pasal 102 A dan 102 B yang menentukan bahwa Penyelundupan ialah tindak 

pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri 

(ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). 

Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang 

mengkehendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdi kepada 

kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dam UUD 1945, maka sesuai perkembangan 
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hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. 

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang kepabeanan, diharapkan 

mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional 

yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran atas barang dan 

meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah 

pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk 

mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan. Di Indonesia, peredaran 

barang palsu dan hasil bajakan sudah pada tahap yang serius dan mengkhawatirkan.   

Penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, 

hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk 

baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang 

negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan 

negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat. 

Berikut kasus Penyelundupan yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 Upaya 

penyelundupan ribuan produk perikanan ilegal melalui kegiatan ekspor di Pelabuhan 

Tembilahan Kota berhasil digagalkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Dari hasil pemeriksaan petugas yang melakukan 

penangkapan terhadap kapal tersebut mendapati sebanyak lebih dari 3.400 karton produk 

perikanan yang diangkut tanpa dokumen kepabeanan.Dari kasus ini potensi kerugian yang 

diderita mencapai Rp.202 juta.(Sumber KPPBC TMP C Tembilahan) 
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Tabel 1.1 

DATA BARANG HASIL PENINDAKAN KPPBC TMP C TEMBILAHAN 

PERIODE 01 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2015 

No Komoditi Jumlah 
Jenis  

Kemasan 

Perkiraan 

Nilai 

Potensi 

Kerugian 

Negara 

1 
Hasil 

Tembakau 

824 Bungkus 
Rp.  

3.101.225.880 

Rp. 

3913.740.500 
715 Gram 

2 MMEA 

24 Kaleng 

Rp. 1.781.280 Rp. 9.681.500 

252 Botol 

3 Handphone 419 Pcs 
Rp.       

95.450.000 

Rp.              

8.662.500 

4 Elektronik 30 Pcs 
Rp.       

32.300.000 

Rp.              

5.652.500 

5 Buah 150 Kotak 
Rp.         

8.000.000 

Rp.              

1.400.000 

6 Lainnya 1.553 Pcs 
Rp.       

49.500.000 

Rp.            

16.703.750 

Total 
Rp.  

3.326.943.750 

Rp.    

3.000.250. 000 

Sumber: KPPBC TMP C TEMBILAHAN 2015 

 

Tabel 1.2 

DATA BARANG HASIL PENINDAKAN KPPBC TMP C TEMBILAHAN 

PERIODE 01 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2016 

No Komoditi Jumlah 
Jenis  

Kemasan 

Perkiraan 

Nilai 

Potensi 

Kerugian 

Negara 

1 
Hasil 

Tembakau 

275.683 Bungkus 
Rp.  

2.769.158.920 

Rp.       

1.383.755.000 
12.000 Gram 

2 MMEA 

3.264 Kaleng 
Rp.     

107.880.000 

Rp.            

56.968.800 
252 Botol 

3 Handphone 33 Pcs 
Rp.       

49.500.000 

Rp.              

8.662.500 

4 Elektronik 261 Pcs 
Rp.       

32.300.000 

Rp.              

5.652.500 
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Tabel 1.3 

DATA BARANG HASIL PENINDAKAN KPPBC TMP C TEMBILAHAN 

PERIODE 01 JANUARI s.d 31 DESEMBER 2017 

No Komoditi Jumlah 
Jenis 

Kemasan 

Perkiraan 

Nilai 

Potensi 

Kerugian 

Negara 

1 
Hasil 

Tembakau 

715 Karton 

Rp.     

4.132.182.080 

Rp.       

4.925.187.000 
4.958 

 
Slop 

824 Bungkus 

2 MMEA 

528 Kaleng 
Rp.     

1.793.180.000 

Rp.          

513.151.500 
24 Botol 

3 Handphone 
1.158 Unit Rp.     

3.744.500.000 

Rp.       

1.493.473.750 419 Pcs 

4 Elektronik 

11 Karton 
Rp.        

154.360.000 

Rp.            

39.137.850 
5 Unit 

432 Pcs 

5 Buah 
210 Karton Rp.            

9.760.000 

Rp.              

1.256.000 14 Kotak 

6 Lainnya 

3.102 Karton 

Rp.        

558.250.400 

Rp.          

199.293.110 

3.094 Bag 

37 Karung 

10 Kotak 

96 Kodi 

2 Set 

31 Unit 

4.437 Pcs 

Total Rp.  

10.392.212.48

0 

Rp.       

7.171.499.810 

Sumber: KPPBC TMP C TEMBILAHAN 2017  
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Dari data diatas dapat di lihat jumlah penindakan tahun 2015 mengalami kenaikan 

dengan potensi kerugian negara mencapai 3 milyar, dan pada tahun 2016 potensi kerugian 

negara mengalami penurunan. Dan dibandingkan pada tahun 2017 potensi kerugian negara 

dinilai jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2015. Bea dan Cukai Tembilahan telah 

menindak barang ilegal ditahun 2017, yaitu 6.497 hasil tembakau, 528 kaleng dan 24 botol 

minuman keras ilegal, alat elektronik yang terdiri dari 1.158 unit dan 419 pcs handphone, 448 

barang elektronik lainnya, 210 karton dan 14 kotak buah, dan produk lainnya sejumlah 3.102 

karton, 3.094 bag, 37 karung, 10 kotak, 96 kodi, 2 set, 31 unit dan 4.437 pcs. 

Total keseluruhan nilai barang yang ditindak tersebut diperkirakan mencapai Rp. 10,3 

milyar, dan akibat dari pelanggaran ketentuan perundang-undang ini menimbulkan 

kehilangan potensi penerimaan negara sekitar 7 milyar. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari 

luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri 

atau ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar 

keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor 

atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. 

Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari 

puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara 

pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau 

lain maupun antar pulau diwilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain. 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan 

pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan 

fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak 

penyeludupan. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tembilahan adalah salah 
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satu yang mana melakukan usaha-usaha pemberantasan tindak penyelundupan. Segala 

upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah penyelundupan, berbagai bentuk peratura 

perundang-undangan, kesemuanya untuk menguasai kebocoran penerimaan negara dari 

penerimaan bea dan cukai. Upaya pemerintah untuk memberantas setiap tindak kejahatan 

adalah bertujuan untuk menciptakan suasana yang tentram serta damai agar pelaksanaan 

pembangunan dapat berjalan lancar tanpa memenuhi hambatan yang berarti Penyelundupan 

adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi 

Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. 

Peran aparat penegak hukum dan masyarakat juga berperan penting untuk memberantas 

penyelundupan tersebut. Aparat penegak hukum yang di maksud adalah Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan 

suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas 

ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan 

pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa 

negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat 

pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia 

atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang 

melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui 

kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, 

memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun 

leluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang 

merugikan negara.  
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Oleh sebab itupenulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dan tertarik untuk menulis 

suatu penelitian yang berjudul “Analisa PengawasanKantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan 

Barang Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir” 

1.2. Perumusan Masalah 

Penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, 

hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk 

baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang 

negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan 

negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat. Adapun 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pengawasan Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean C Tembilahan dalam pengawasan penyelundupan barang ilegal ? 

2. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pengawasan penyelundupan barang ilegal di 

kabupaten indragiri hilir ? 

3. Kendala apa saja yang ditemui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam melakukan pengawasan penyelundupan 

barang ilegal ? 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti peranan bea dan cukai dalam pengawasan 

penyelundupan barang ilegal di kabupaten indragiri hilir periode 2017 dan faktor pendukung 

maupun faktor penghambat dalam melakukan pengawasan penyelundupan barang ilegal. 
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1.4.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dalam melakukan penelitian diatas dapat 

memberi manfaat yang berguna dan sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal 

Di Kabupaten Indragiri Hilir 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukungi Kantor Pengawasan dan PelayananBea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan 

Barang Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir ? 

3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di temui Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai TipeMadya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan 

Barang Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir ? 

1.5.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini nantinya akan ditunagkan dalam bentuk tesis, diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran, maupun penemuan suatu hukum yang baru agar 

bermanfaat bagi khasanah, sehingga diperoleh wawasan baru yang berguna untuk 

memberikan nilai tambah bagi praktek hukum. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Secara teoritis dapat diharapkan dapat bermanfaat, khususnya yang berkaitan dalam 

pengawasan penyelunduan barang ilegal 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

bahan informasi serta manfaat yang besar bagi para masyarakat serta pihak dalam 

pengawasan penyelundupan barang ilegal 
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3. Tidak adanya lagi penyimpangan hukum yang terjadi pada proses dari pengawasan 

penyelundupan barang ilegal itu sendiri. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk menambah penyusunan pada penelitian ini, penulis membagi penelitian itu dalam 

enam bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan, 

manfaat penelitian, dan sistenatika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian 

ini, variabel dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang loksi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populsi dan sample, serta metode analisik. 

BAB 1V : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini membuat tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian 

serta struktr organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN 

Bab ini penulis akan menyajikan hal penelitian dan pembahasan penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil dan sasaran yang 

bermanfaat bagi instansi pemerintah. 

 


