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Berdasarkan penelitian sebelumnya, tidak dapat dipung
kiri bahwa kasus penyelundupan cukup su l i t dideteksi, oleh 
karena cara kerjanya cukup rapi dan canggih, Pelakunya kebanya
kan orang-orang yang c uk up kay a dan cerdik. Disamping i t u 
mereka sangat be rani dalam berspekulasi sebagai resiko dagang, 
ysaitu antara berhasil dan tertangkap (Woerjaningsih, 1995: 
23) . 

Betapa bahaya yang bisa d i t imbulkan dar i t indakan atau 
perbuatan penyelundupan bagi perekonomian dan kehidupan negara 
dan bangsa Indonesia, hal ini bisa dikatakan bahwa bersama-Snma 
ko r ups i , maka penyelundupan d i Indonesia telah mempermiskin 
keuangan negara. Akibat berikutnya, pemerintah tidak sanggup 
membayar gaji pegawai yang memadai, Terjadilah lingkaran setan, 
karena gaji pegawai yang sedikit itu terpaksa para pegawai 
berkorupsi untuk rrs nc uk up i kebutuhan hidup dar i gaj i yang 
sedikit itu (A. Hamzah, 1988: 4). 

Hal yang berhubungan erat dengan kasus penyelundupan 
yaitu masalah prosedur penyitaan yang dapat dilakukan oleh 
aparat penegak hukum pada saat terjadi suatu penyelundupan. 
Bagaimanapun juga masalah penyitaan, dalam kasus penyelundupan, 
erat kaitannya dengan proses pembuktian nantinya d i de p a n 
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sidang pengadilan, yaitu bahw2 telah terJadi suatu penyelundu
pan. Tanpa adanya buk t i e buk t i , maka akan su l i t dibuktikan 
adanya penyelundupan dan hal ini membawa konsekuensi dibebas
kannnya terdakwa pelaku penyelundupan. 

Berpijak dari uraian d i atas, maka : permasa lahan dalam 
penelitian ini yaitu: 

1.	 bagaimanakah praktek prosedur penyitaan yang dilaku
kan oleh aparat penegak hukum untuk kasus penyelundu
pan? 

2.	 kendala-kendala apa yang terjadi dalam proses penyi
taan terhadap kasus penyelundupan? 

3.	 usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan \lntuk 
mengatasi kendala-kendala tersebut di atas? 

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, bisa disimpulkan 
hal-hal dibawah ini, yang pertama masalah penyelundupan merupa
kan masalah yang cukup canggih dan rumit serta dilakukan oleh 
mereka yang mempunyai kemampuan perelkonomian yang cukup kaya. 
Dilakukan secara gambling, artinya un tung besar apabila tidak 
ketahuan dan akan menc1erita kerugian manakala bisa digagalkan 
oleh aparat penegak hukum. 

Prosedur penyitaan terhadap kasus penyelundupan, sesuai 
c1engan karakteristik yang ada pada kasus tersebut, dalam prak
teknya dilakukan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik, tanra 
menunggu i j i n da r i ketua pengadilan negeri setempat. Bun 
setelah dilakukan penyitaan, dilaporkan kepada ketua pengadilan 
negeri setempat unt uk dimintakan persetujuannya atas tindakan 
penyitaan yang sudah dilakukan oleh aparat penyidik. 

Benda yang dapat disita ini berdasarkan kepustakaan yang 
ada digolongkan menjadi 3 golongan yaitu: 
a.	 corpora delicti; 
b.	 instrumenta delicti; 
c.	 diluar corpora delicti dan instrumenta delicti, namun b i s a 

digunakan sebagai alat bukti. 
Manfaat penyitaan di sini yaitu memudahkan aparat kepo

lis ian membuat berita acara pemeriksaan po Li s i , memudahkan 
aparat kejaksaan membuat surat dakwaan, pada akhirnya memu
dahkan hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus penyelundupan. 

Kendala-kendala yang terjadi pada masalah pe ny i t a a n 
terhadap kasus penyelundupan yaitu: 
a.	 intern, yaitu adanya perbedaan persepsi diantara ap a r a t 

penegak hukum tentang kasus yang tergolong penyelundupan, 
dengan demikian membawa konsekuensi perbedaan pula ataupun 
kesulitan bagi aparat kepolisian yang akan melakukan penyi
taan; 

b.	 ekstern, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung
pelaksanaan pe ny i t aan terhadap kasus penyelundupan secar 3 

maksimal. 
Usaha yang sudah dilakukan oleh aparat penegak ~ukc~ 

dalam rangka mengatasi ke rrdaLa yang t e r j ad i dalam hal peny i t aen 
terhadap kasus penyelundupan yaitu antara lain, dibentuknY3 
Bakorapgakum, dilakukan training, c1itambahnya sarana dan prasa
rana serta dilakukan penyuluhan hukum kepada warga mas~~r~ka' 
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Sehubungan dengan kendala yang terjadi d i a t as , saran 
pertama dari peneliti yaitu perlu adanya peraturan tersendiri 
yang mengatur tentang masalah penyelundupan, sehingga bisa 
jelas kriteria sertaaparat penegak hukum yang paling berwenang 
menangani permasalahan tersebut. Dengan demikian bisa dihindari 
adanya perbedaan persepsi di kalangan aparat penegak hukum 
dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan di bidang 
penyelundupan. 

Kepada para aparat penegak hukum yang berkeeimpung 
langsung dengan penegakan di bidang kasus penyelundupan, perlu 
selalu ditumbuhkembangkan sikap dan sifat profesionalisme, yang 
mengedapankan kepentingan negara di atas kepentingan golorlgan 
atau instansi. Dengan demikian akan bisa dieiptakan iklim yang 
sesuai dengan eita-eita negara hukum Indonesia. 

Perlu diintensipkan penyuluhan hukum kepada warga masya
rakat tentang betapa bahaya dan kerugian yang terjadi akibat 
penyelundupan, sehingga manakala masyarakat euriga ada duo aan 
terjadi penyelunaupan, maka masyarakat tidak segan-segan untuk 
memberi informasi kepada aparat penegak hukum. 
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