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RINGKASAN 

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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KATA PENGANTAR
 

Puja dan puji syukur h~nya untuk Allah SWT., karena 

hanya dengan ridlo, hidayah dan inayah-Nyalah penulisan laporan 

ini bisa diselesaikan. 

Penulis sadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai 

pihak, laporan ini tidak bisa diselesaikan. Untuk itu dalam 

kesempatan ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada: 

1.	 Rektor Universitas Airlangga 

2.	 Ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga beserta staff 

3.	 Kapuslitbang Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 

4.	 seluruh pimpinan dan staff di lingkungan Polwiltabes 

Surabaya, Bea Cu ka i Surabaya, Kejaksaan Tanjung Perak 

Surabaya, Polwil. Malang dan Kejaksaan Negeri Malang. 

5.	 semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga amal baik semua pihak tersebut di at as mendapat 

balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. 

Tak lupa sega~a saran dan kritik yang membangun selalu 

kami harapkan. 

Akhirnya mudah-mudahan apa yang kami tulis ini 

bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. 

Surabaya, Awal April 1998 

S. H., MH. 
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BAB I
 

PENDAHULUAN
 

A. Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, tidak dapat dipung

kiri bahwa kasus penyelundupan cukup sulit dideteksi, oleh 

karena cara kerjanya cUkup rapi dan canggih. Pelakunya kebanya

kan orang-orang yang cukup kaya dan cerdik. Disamping itu 

mereka sangat berani dalam berspekulasi sebagai resiko dagang, 

ysaitu antara berhasil dan tertangkap (Woerjaningsih, 1995: 

23) . 

Dalam penelitian sebelumnya juga nampak bahwa kasus 

penyelundupan yang dapat diungkap oleh aparat di Kotamadya 

Surabaya cUkup banyak. Dari tahun 1989 - 1993, ada 23 kasus 

penyelundupan masalah impor, 12 kasus ekspor, 18 masalah bea 

cukai. Namun demikian, yang dapat masuk atau bisa sampai ke 

depan sidang Pengadilan Negeri. Surabaya, ternyata 3 kasus 

ekspor pada tahun 1992 dan 1 kasus impor serta 3 kasus ekspor 

pada tahun 1993 (Woerjaningsih, 1995: 24). 

Betapa bahaya yang bisa ditimbulkan dari tindakan atau 

perbuatan penyelundupan bagi perekonomian dan kehidupan negara 

dan bangsa Indonesia, hal ini bisa dikatakan bahwa bersama-sama 

korupsi, maka penyelundupan di Indonesia telah mempermiskin 

keuangan negara. Akibat berikutnya, pemerintah tidak sanggup 
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membayar gaji pegawai yang memadai. Terjadilah lingkaran setan, 

karena gaji pegawai yang sedikit itu terpaksa para pegawai 

berkorupsi untuk mencukupi kebutuhan hidup dari 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 di depan 

sidang pengadilan, yaitu Lahwa telah terjadi suatu penyelundu

pan. Tanpa adanya bukti-bukti, maka akan sulit dibuktikan 

adanya penyelundupan dan hal ini membawa konsekuensi dibebas

kannnya terdakwa pelaku penyelundupan. 

B.	 Permasalahan 

Berpijak dari uraian di atas, maka permasalahan 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 untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut di atas? 

~.	 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

2 
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1. untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang 

praktek prosedur penyitaan yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum untuk kasus penyelundupan. 

2.	 untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang 

kendala yang terjadi dalam proses penyitaan terhadap 

kasus penyelundupan. 

3.	 untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang 

usaha-usaha yang sudah dilakukan dalam rangka mengat

asi kendala-kendala yang terjadi. 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa: 

1.	 menambah wawasan dan cakrawala berpikir serta penge

tahuan, sehingga bisa menambah materi materi perku

liahan, khususnya mata kuliah hukum pidana dan hukum 

acara pidana. 

2.	 di samping itu bisa memberikan masukan atau sumbang 

saran bagai penegakan hukum di bidang penyelundupan. 

3
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nAB II
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

Penyitaan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang 

dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya paksa itu 

sendiri adalah: 

l. penangkapan; 

2. penahanan; 

3 . penggeledahan; 

4 . penyitaan; 

5 • pemeriksaan surat-surat; 

6. pemanggilan (Didik Endro P. , 1996: 58) . 

Penyitaan (beslagnemingl berbeda dengan perampasan 

(Verbeurd verklaringl. Pengertian penyitaan yaitu serangkian 

tindakan penyidik untuk mengambil alih dan tau menyimpan di 

bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwu

jud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam 

penyidikan, penuntutan dan peradilan (Pasal 1 butir 16 KUHAP). 

Sedangkan pengertian peranmpasan itu sendiri merupakan pidana 

yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik dari benda 

atau barang tersebut dari pemiliknya, untuk dijadikan milik 

negara atau dirampas untuk negara (lihat pasal 10 KUHP). 

Nampak dari uraian di atas bahwa kalau penyitaan, meru

pakan tindakan penyidik, sedangkan perampasan merupakan pidana 

yang dijatuhkan oleh hakim. Di sisi yang lain, kalau penyitaan, 

sewaktu-waktu bisa dikembalikan kepada pemiliknya (atau dari 
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siapa benda itu disita), sedangkan untuk perampasan, waktunya 

untuk selama-lamanya (Didik Endro P., 1995: 66). 

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah: 

1.	 pejabat polisi; dan 

2.	 pej abat pegawai negeri sipil tertentu, misalnya: 

pejabat bea cukai, pejabat imigrasi dan pejabat 

kehutanan (Pasal 1 butir 1 jo pasal 7 KUHAP) . 

Syarat untuk melakukan penyitaan, secara prinsip, aparat 

penyidik harus meminta ijin terlebih dahulu kepada ketua pen

gadilan negeri setempat. Kecuali dalam keadaan sangat perlu dan 

mendesak, maka ijin dari ketua pengadilan negeri setempat tidak 

diperlukan, namun begitu selesai melakukan penyitaan, maka 

penyidik harus sesegera mungkin meminta persetujuan dari ketua 

pengadilan negeri setempat tentang penyitaan yang telah dilaku

kannya (Pasal 38 KUHAP). 

Adapun benda-benda yang dapat disita, berdasarkan kepus

takaan bisa digolongkan sebagai berikut: 

1.	 CORPORA DELICTI, yaitu benda-benda atau barang-barang 

yang diperoleh sebagai hasil sua t u tindak pidana. 

Misalnya: sepeda mot.oz curian, mobil curian, dan 

lain-lain. 

2.	 INSTRUMENTA DELICTI, yaitu benda-benda atau barang

barang yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan 

tindak pidana. Misalnya: pisau untuk membunuh. 

3.	 Benda~benda atau barang-barang lain selain atau 

diluar nomor 1 dan nomor 2 di atas (selain dari 
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CORPORA DELICTI dan INSTRUMENTA DELICTI), namun bisa
 

dipakai sebagai alat bukti.
 

Misalnya: sidik.jari, baju yang terpercik darah.
 

(Didik Endro P., 1996: 67). 

KUHAP sendiri, dalam pasal 39 menyatakan bahwa: 

(I)	 Yang dapat dikenakan penyitaan ada1ah: 

1.	 benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang 

seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari 

tindak pidana atau sebagai hasH dari tindak 

pidana. 

2.	 benda yang telah dipergunakan secara langsung 

melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan 

tindak pidana. 

3.	 benda yang dipergunakan menghalang-halangi pen

yidikan tindak pidana. 

4.	 benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan 

melakukan tindak pidana. 

5.	 benda lain yang mempunyai hubungan langsung 

dengan tindak pidana. 

(2)	 Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perda

ta atau karena pailit dapat juga disita untuk kepen

tingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara 

pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). 

Bagaimana dengan penyitaan terhadap perkara penyelundu

pan? Pengertian penyelundupan itu sendiri, berdasarkan Keppres 
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Nomor 73 Tahun 1967 merupakan tindak pidana yang berhubungan 

dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar 

negeri (ekspor) atau pemasukkan barang atau uanq ' dari luar 

negeri ke Indonesia (impor) (Leden Marpaung, 1988: 15). 

Penyelundupan merupakan suatu perbuatan yang melang

gar hukum, oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku 

yaitu Undang-undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penun

tut dan Peradilan Tindak Pidana' Ekonomi, Undang-undang Nomor 

8/Drt/1958 tentang Tindak Pidana Imigrasi, Keppres Nomor 73 

Tahun 1967. Setiap barang yang keluar dan masuk ke dalam wila

yah suatu negara harus melalui pabean (Leden M., 1991: 6). 

Andi Hamzah menulis, bahwa tindak pidana penyelundupan 

adalah semua perbuatan yang melanggar Ordonansi Bea dan diancam 

dengan pidana. Ordonansi Bea (Rechten Ordonanntie) telah dicip

takan sejak 1882, S. 1882 Nomor 240, diumumkan lagi tahun 1921 

dengan S. 1931 Nomor 471, dan sejak itu telah beberapa kali 

diubah dengan S. 1932 Nomor 212, S. 1935 Nomor 149, S. 1935 

Nomor 584, S. 1936 Nomor 702, S. 1948 Nomor 43 dan L.N. 1951 

Nomor 10, 1951 Nomor 39. dan 1954 Nomor 11. Pada ordonansi ini 

dilampirkan Reglemen A dan Reglemen B. (Andi Hamzah, 1988: 15). 

Rechten Ordonanntie telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia untuk kepentingan yang mendesak pada waktu itu. 

Tetapi ancaman pemidanaan yang tertuang di dalam pasal-pasal 

Ordonansi Bea mungkin masih dirasa terlalu ringan bagi oknum

oknum penyelundup, sehingga mereka beraksi terus. Pada tahun 

1958, melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958. Ordonansi Bea 
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(Rechten Ordonanntie) dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 

7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Mulai saat itu pe

langgaran terhadap Ordonansi Bea termasuk kriteria tindak 

pidana ekonomi (Woerjaningsih, 1995: 12). 

Sejak tahun 1976, melalui Keppres RI Nomor 73 Tahun 

1967, Presiden Republik Indonesia telah memberikan wewenang 

kepada Jaksa Agung untuk melakukan pengusutan, pemeriksaan 

terhadap mereka yang melakukan penyelundupan (Andi Hamzah, 

1988: 3). 

Sedangkan masalah proses penyitaannya, mengingat baik 

dalam Keppres RI Nomor 73Tahun 1967 maupun Undang-undang Nomor 

7/Drt/1955 tidak diatur, maka prosedur yang digunakan adalah 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum 

Acara pidana (yang berdasarkan pasal 285-nya disebut Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana dan disingkat KUHAP). Hal ini 

bisa dilihat dari pasal 284 KUHAP yang menyatakan: 

(1)	 Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini 

diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan 

undang-undang ini. 

(2)	 Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini 

diundangkan, maka terhadap·semua perkara diberlaku

kan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian 

untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara 

pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang 

tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan 

tidak berlaku lagi. 
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Kembali masalah penyitaan dalam hubungannya dengan 

penyelundupan, maka sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukan

nya penyitaan, untuk membuktikan adanya penyelundupan, per1u 

adanya barang bukti. Barang bukti inilah yang nantinya dipergu

nakan pada saat perkara penyelundupan diperiksa di depan sidang 

pengadilan. 

Bagaimanapun juga masalah keberadaan barang bukti tidak 

dapat dilepaskan dengan masalah penjatuhan pidana yang akan 

dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana penyelundu

pan. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, termasuk 

pelaku tindak pidana penyelundupan, harus yakin didukung dengan 

adanya 2 {dual alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) . 

Dengan demikian tanpa adanya barang bukti, berupa barang 

yang diselundupkan atau yang diperoleh sebagai hasil suatu 

tindak pidana penyelundupan, maka akan sulit dibuktikan 

adanya tindak pidana penyelundupan. Pada akhirnya bisa membawa 

akibat dibebaskan terdakwa pelaku tindak pidana penyelundupan. 
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BAD III 

METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian ini adalah kota Surabaya dan Malang. 

Berdasarkan data sebelumnya, di Surabaya dan Malang cukup 

banyak terjadi kasus penyelundupan. Tidak dapat dimungkiri, 

sesuai dengan geografis kedua kota tersebut, memang memungkin

kan terjadinya tindak pidana penyelundupan. 

spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. 

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis, diarahkan kepada bagai

mana peraturan perundang-undangan mengatur maslah tindak pidana 

penyelundupan, khususnya bagaimana masalah penyitaan terhadap 

kasus penyelundupan diatur oleh peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan pendekatan sosiologis, diarahkan kepada bagaimana 

praktek prosedur penyitaan di lapangan, juga dicari kendala 

yang terjadi. 

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, 

pertama kali dilakukan studi kepustakaan. Dalam studi ini, 

dilakukan dengan jalan mempelajari pandangan atau pendapat para 

pakar yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam peneli 

tian ini. Disisi yang lain, juga dilakukan dengan jalan mempe

lajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang 

bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil studi 

kepustakaan di atas, merupakan data sekunder. 
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Selain studi kepustakaan, dalam penelitian ini juga 

dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamatan 

langsung ini dilakukan dengan jalan melakukan wawancara dengan 

aparat yang terkait langsung dengan masalah penyitaan dalam 

perkara penyelundupan. 

Adapun responden dalam penelitian ini yaitu aparat Bea 

Cukai Surabaya, aparat Polwiltabes Surabaya, aparat Kejaksaan 

Tanjung Perak Surabaya, aparat Polwil Malang dan aparat Kejak

saan Negeri Malang. Sesuai dengan sifat dan karakteristik yang 

melekat pada setiap responden, maka masing-masing aparat diang

gap mewakili populasi yang ada. Hasil dari pengumpulan dat~ 

ini, merupakan hasil data primer. 

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian dilakukan 

analisis. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu 

analisis kualitatif. Dalam analisis ini, dipaparkan dan diurai

kan data tersebut diatas, sehingga bisa menjawab semua perma

salahan dalam penelitian. 
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DAB IV
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
 

A. Praktek Prosedur Penyitaan 

Berbicara masalah praktek prosedur penyitaan dalam 

perkara penyelundupan, pada hakikatnya berbicara masalah bagai

mana atau apa yang harus di1akukan oleh aparat penegak hukum, 

agar tindakan penyitaan yang dilakukan sah menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain, apakah 

syarat sahnya suatu penyitaan, termasuk di dalamnya untuk 

penyitaan terhadap perkara penyelundupan. 

Syarat sahnya suatu penyitaan, bisa dijelaskan di bawah 

ini yaitu: 
1.	 penyitaan hanya dapat di1akukan oleh penyidik dengan surat 

ijin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38). 
2.	 dalam hal keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana 

penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk 
mendapatkan ijin ter1ebih dahulu, penyidik dapat melakukan 
penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu waj ib 

segera melaporkan kepada ketua pengadi1an negeri setempat 
guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 ayat (2). 

3.	 dalam hal penyidik me1akukan penyitaan, terlebih dahu1u ia 
menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda 
itu disita (Pasal 128) . 

4.	 penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang 
darimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan 
dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita itu 
dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan 
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s.	 penyidik membuat berita acara p.enyitaan yang dibacakan 

terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau 

keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh 

penyidik maupun orang atau keluargaanya dan atau kepala desa 

atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 (2). 

6.	 dalam hal orang darimana benda itu dis ita atau keluarganya 

tidak mau membubuhkan tandatangannya hal i tu dicatat dalam 

berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 129 ayat (3). 

7.	 t u runan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik 

kepada atasannya, orang darimana benda itu disita atau 

keluarganya dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4). 

8.	 benda sitaan sebe1um dibungkus, dicatat berat dan atau 

jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, 

tempat, hari dan tangga1 penyitaan, identitas orang darimana 

benda itu disita dan lain-Iainnya yang kemudian diberf 1ak 

dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik (Pasal 130 

ayat (1). 

9.	 dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik 

memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 di atas, 

yang ditulis di atas label yang ditempe1kan dan atau dikait 

kan pada benda tersebut (Pasal 130 ayat (2). 

10.	 benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan 

negara (Pasa1 44) . 

11.	 dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas 

rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk 

disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang 

bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap a t au j ika 

biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu 

tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau 

kuasanya diambi1 tindakan: 

a.	 apabi1a perkara masih ada ditangan penyidik atau penun

tut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat 

diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan 

disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. 

13 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN Penyitaan perkara . . .DIDIK ENDRO PURWOLEKSONO, SH., MH. et all.



b.	 apabila perkara perkara sudah ada ditangan pengadilan, 
maka benda tersebut dapat diamankan. ataudijual lelang 

oleh penuntut umum at as ij in hakim yang menyidangkan 

perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. 

c.	 hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa 

uang dipakai sebagai bUkti. 

d.	 guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan 

sebagian dari benda tersebut (Pasal 45). 

Dari uraian di atas perlu di8atat di sini yaitu yang 

d i.maksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah 

bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat 

tersangka yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau 

mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawa

tirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat, 

ij in ketua pengadilan nee:jeri setempat tidak mungkin segera 

diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat. 

Termasuk kondisi atau keadaan yang sangat perlu dan mendesak di 

sini, yaitu keadaan tertangkap eangan. 

Manakala keadaan tersebut terjadi, maka penyidik pada 

waktu melakukan penyitaan eidak perlu ijin terlebih dahulu dari 

ketua pengadilan negeri setempat, namun demikian setelah sele

sai melakukan penyitaan, pwenyidik segera meminta persetujuan 

ketua pengadilan negeri setempat atas apa yang telah dilaku

kannya tersebut. 

Kembali pada masalah penyitaan terhadap perkara penye

lundupan, dalam prakteknya ij in terlebih dahulu dari ketua 

pengadilan negeri setempat tidak diperlukan. Hal ini disebabkan 

beberapa kondisi yaitu: 
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a.	 kasus penyelundupan merupakan kasus yang cUkup rumit lika

likunya dan cukup canggih tata caranya, sehingga dalam 

rangka menangkap pelaku penyelundupan, seringkali dilakukan 

dengan cara menggerebek pada saat terjadi tindak pidana 

penyelundupan. Dengan perkataan lain, untuk melakukan pe

nangkapan dan penyitaan kasus penyelundupan, masuk dalam 

kategori kasus tertangkap tangan. 

b.	 seringkali aparat penegak hukum, baru mengetahui terjadi 

penyelundupan atas suatu barang setelah memeriksa dan mem

bongkar barang tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan 

apa saja yang dapat disitia, hal ini tergantung pada saat 

dilakukan penangkapan dan pemeriksaan di tempat kej adian 

perkara. Dengan perkataan lain, sebelumnya aparat penegak 

hukum hanya menduga telah terjadi kasus penyelundupan atas 
. 

suatu barang, dan untuk kepastiannya mereka melakukan pemer

iksaan dan membongkar barang yang dimaksud ditempat kejadian 

perkara. 

Nampak dari kedua kejadian di atas, memang sangatlah 

tidak mungkin meminta ij in kepada ketua pengadilan negeri 

setempat terlebih dahulu sebelum melakukan penyitaan. Apabila 

menunggu ijin terlebih dahulu, sangat mungkin terjadi barang 

yang akan diselundupkan sudah raib atau musnah. Dengan demikian 

a i.a-js La Lah upaya penyelidikan, yang berupa penyanggongan yang 

sudah cukup lama dilakukan oleh aparat penegak hukum, untuk 

mendeteksi dan menangkap pelaku tinda~ pidana penyelundupan. 
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Di sisi yang lain, untuk mendapatkan tandatangan dari 

pemilik benda yang d i.s Lta tersebut, seringkali untuk ka su s 

penyelundupan, aparat penegak hukum sulit mendaptakan. Hal ini 

disebabkan untuk kasus penyelundupan, seringkali barang yang 

disita ada, namun siapa yang bertanggungjawab atau pemilik atas 

benda tersebut sulit dideteksi. Hal ini memang dimungkinkan, 

oleh karena seperti sudah diuraikan di atas, para pelaku tindak 

pidana penyelundupan merupakan orang-orang yang kaya dan pan

dai, sehingga begitu mengetahui bahwa tindakannya sudah tercium 

aparat penegak hukum, mereka sudah menghapus jejak. 

B.	 Kendala-kendala yang Terjadi dalam hal Penyitaan terhadap 

Kasus Penyelundupan 

Masalah kendala dalam hal penyitaan untuk kasus penye

lundupan, bisa dikatakan hal ini sangat erat hubungannya dengan 

lika-liku modus operandi penyelundupan itu sendiri. Namun 

demikian untuk mendapatkan gambaran sebenarnya bagaimanakal} 

hukum, yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang 

menyangkut masalah penyelundupan, bisa ditegakkan dengan baik, 

di bawah ini perlu dikemukan apa yang ditulis oleh Soerjono 

Soekanto yaitu: 

Hukum itu agar dapat berfungsi dengan baik, diperlukan 
keserasian dalam hubungan antara empat faktor yaitu: 
a.	 hukum atau peraturan itu sendiri. 
b.	 mentalitas pertugas yangmenegakkan hukum. 
c.	 fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelak

sanaan hukum. 
d.	 kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku 

warga masyarakat (Soerjono Soekanto, 1983: 15). 
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Dengan demikian pada hakikatnya kalau berbicara masalah 

kendala, pertama kali perlu dilihat bagaimanakah hukum atau 

pp.raturan perundang-perundangan yang mengatur tentang penye

lundupan itu sendiri, apakah sudah memadai atau belum memadai. 

Artinya, apakah peraturan perundang-undangan tentang penyulun

dupan sudah bisa mejangkau atau bisa dipakai oleh aparat pene

gak hukum sebagai senjata untuk menangkal terjadinya penyelun

dupan ataukah belum. 

Bagimanapun juga suatu peraturan itu dibuat mempunyai 

dua aspek yaitu: aspek preventif atau pencegahan dan aspek 

represip (pemidanaan). 

Aspek preventip atau pencegahan di sini, merupakan 

komitmen para pembentuk undang-undang yang berupa pasal-pasal 

dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang apa yang 

dilarang dan mengapa hal tersebu dilarang. Demikian juga halnya 

dengan peraturan yang berhubungan dengan kasus penyelundupan, 

halini tidak dapat dilepaskan dengan hal tersebut. 

Satu hal yang perlu dicatat di sini bahwa untuk masalah 

penyelundupan. tidak bisa dielakkan masih tersebar dalam beb

erapa peraturan perundangan-undangan yang mempunyai konsekuen

si perbedaan perlakuan ataupun penegakkannya oleh aparat pene

gak hukumnya masing-masing. 

Dengan perkataan lain, kendala yang paling utama disini 

sebenarnya adanya perbedaan penafsiran di kalangan aparat 

penegak hukum dalam rangka menegakkan peraturan yang berhubun

gan dengan kasus penyelundupan terssbut. 
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Sebagai contoh konkrit, dan sekarang sedang menj adi 

sorotan yang cUkup tajam di masyarakat, yaitu apa yang diberita

kan di harian Jawa Pos tentang "BARANG BUKTI 200 KG £MAS BELUM 

DISENTUH" (Jawa Pos, 17 Pebruari 1998). 

Dalam harian tersebut dijelaskan betapa terjadi ketidak

samaan persepsi atas kasus penyelundupan yang terjadi di Juan

da. Mmenurut Kepala Inspeksi Bea dan Cukai Juanda, Polda tak 

perlu ikut campur menangani kasus dugaan penyelundupan yang 

gagal. Dia mendalilkan ctiri pada undang-undang kepabeaan, 

sehingga kasus tersbut merupakan urusan intern Bea Cukai dan 

bukan merupakan urusan Polda Jatim. 

Polda sendiri sudah menerjunkan petugasnya untuk melak

lukan penyelidikan atas kasus penyelundupan 200 kg emas di 

atas. Kadispen Polda sendiri menyatakan tidak akan tinggal diam 

untuk menuntaskan kasus tersebut. 

Hal yang patut disesalkan di sini yaitu mengapa barang 

bukti belum disentuh sama sekali, bukankah dugaan telah terjadi 

penyelundupoan sudah bisa diraba dan sudah sangat transparant? 

Dengan tidak disentuhnya barang bukti tersebut di atas, pasti

lah untuk masalah penyitaan barang bukti penyelundupan tersebut 

tidak akan bisa dilaksanakan. Dengan tidak dapat dilakukannya, 

p~nyitaan atas barang tersebut, membawa konsekuensi akan sulit 

menjaring pelakunya untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan 

dengan dakwaan melakukan tindak pidana penyelundupan. 

Tepat sekali yang diungkapkan oleh Richard Wahj oedi 

bahwa alasan yang diajukan oleh Kepala Inspeksi Bea dan Cukai 
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Juanda adalah kurang tepat. Untuk kasus penyelundupan ada atau 

tidak adanya tersangka atau terdakwa, tetap bisa diproses di 

depan persidangan (in absensia). Dengan demikian sebenarnya 

apapun yang terjadi, barang yang berupa 200 kg emas tersebut 

harus disita untuk kemudian diajukan ke depan sidang pengadi

Ian. 

Kendala yang kedua dengan masalah penyitaan perkara 

penyelundupan yaitu masalah sikap instansi sentris di kalangan 

aparat penegak hukum , Mereka menganggap ini urusannya 

sehingga aparat penegak hukum yang lain tidak perlu ikut cam

pur. 

Sikap instansi sentris ini tidak dapat dilepaskan dengan 

peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan mereka. Di 

sisi yang lain prosedur penegakan dan kepentingannya memang 

berbeda. Misalnya, untuk kasus penyelundupan, bagi aparat Bea 

dan Cukai, manakala dokumennya kurang lengkap dan kemudian 

sudah dilengkapi oleh pemilik barang tersebut, yang tentu saja 

dengan membayar sejumlah denda tertentu, maka selesai sudah 

kasus tersebut, tidak perlu dibawa ke depan sidang pengadilan. 

Dalam benak mereka, toh negara sudah tidak dirugikan dengan 

kasus tersebut. Sedangkan bagi aparat kepolisian, apapun nama

nya, kalau suatu kasus memenuhi unsur-unsur pidana, haruslah 

diproses sampai tuntas dan dibawa ke depan sidang pengadilan, 

walaupun tersangka sudah membayar biaya-biaya denda dan meleng

kapi dokumen. 

Sehubungan dengan uraian di atas, tidaklah mengherankan 
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kalau kasus penyelundupan, yang sampai ke depan sidang pengadi

lan bisa dihitung dengan jari (Woerjaningsih, 1995: 45 - 47). 

Kendala yang juga dialami oleh aparat penegak hukum 

dalam hal penyitaan terhadap kasus penyelundupan yaitu masalah 

penyimpanan benda atau barang yang disita. Sampai sekarang 

belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negera (Rupbasa) 

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana, pasal 26. 

Dalam prakteknya, begitu selesai melakukan penyitaan, 

maka barang atau benda yang disita diletakkan ataudisimpan di 

kantor instansi-instansi yang melakukan penyitaan tersebut. 

Manakala yang disita dan disimpan cukup banyak, hal ini cukup 

merepotkan pihak yang melakukan penyitaan. Pernah terjadi, pada 

waktu aparat kepolisian melakukan penyitaan barang dan ternyata 

tidak diperkenankan oleh penuntut umum untuk dilelang, maka 

barang tersebut menjadi rusak tidak dapat dipergunakan lagi, di 

sisi yang lain, aparat kepolisian tidak boleh melelang dan 

menghilangkan barang bukti tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal penyitaan untuk 

kasus penyelundupan, maka kendalanya terletak pada faktor 

intern dan ekstern. Yang termasuk dalam faktor intern di sini 

yaitu kurang sadarnya para aparat penegak hukum dalam masalah 

penegakkan hukum terhadap kasus penyelundupan. Pada hakikatnya, 

sesama aparat penegak hukum harus bahu membahu melaksanakan 

amanat yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, 
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dRmi tegaknya sendi-sendi negara hukum di Indonesia. 

Sedangkan faktor ekstern yang dimaksudkan di sini yaitu 

adanya berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut 

masalah penyelundupan, sehingga bisa menimbulkan perbedaan 

penafsiran di kalangan aparatpenegak hukum untuk menegakkan 

kasus penyelundupan. 

Yang termasuk dalam faktor ekstern di sini juga masalah 

kekurangsiapan atau belum tersedianya (atau mungkin kekurang 

dananya pemerintahl rumah penyimpanan benda sitaan negara. 

C.	 Usaha-usaha untyk Mengatasi Kendala yang Terjadi dalam 

hal Penyitaan Terhadap Kasus Penyelyndypan 

Dalam rangka mengatasi kenciala-kendala yang terjadi 

dalam hal penyitaan terhadap kasus penyelundupan di atas, sudah 

dilakukan beberapa langkah oleh aparat penegak hukum antara 

yang pertama dibentuknya Bakorapgakum yaLtu : singkatan dari 

Badan Koordinasi Aparat Penegak hukum. Dalam badan ini masing

masing instansi aparat penegak hukum mengirimkan wakilnya untuk 

selalu berkoordinasi dalam hal penegakkan hukum pada umumnya. 

Pertemuan secara rutin dilakukan untuk menyamakan persepsi 

diantara mereka, di sisi yang lain diupayakan untuk mendekatkan 

jurang perbedaan diantara mereka. 

Diantara aparat penegak hukum di sini, yaitu aparat Bea 

dan Cukai, aparat kepolisian dan aparat kejaksaan diupayakan 

adanya kerjasama yang baik dan positif (integrated criminal 

justice system). 
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Di sisi yang lain, secara intern dikalangan aparat 

penegak hukum itu sendiri, selalu ada usaha untuk meningkatkan 

profesionalisme para anggotanya, sehingga untuk kasus penyelun

dupan mereka tidak kalah canggih dan kalah trampil dengan para 

pelaku penyelundupan. 

Hal tersebut dilakukan dengan jalan mengikutsertakan 

anggota aparat penegak.hukum pada training atau pendidikan

pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh instansi yang ber

sangkutan maupun yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

yang lain. Dengan demikian bisa diharapkan aparat penegak hukum 

lebih trampil dan punya kemampuan yang cukup memadai melaksana

kan tugas-tugas di lapangan. 

Tak kalah pentingnya di sini ada usaha di masing-masing 

instansi aparat penegak hukum untuk berusaha menambah sarana 

dan prasana yang ada, sehingga lebih bisa mendeteksi adanya 

usaha penyelundupan. Dengan makin .cepatnya suatu kasus didetek
, 

si sebagai penyelundupan, akan lebih memudahkan aparat penegak 

hukum melakukan upaya paksa yang berupa penyitaan. Dengan 

mudahnya dilakukan penyitaan, akan memudahkan aparat kepolisian 

untuk memberkas perkara (dalam bentuk berita acara pemeriksaan 

Polisi = BAP Polisil, dan memudahkan pula aparat penuntut umum 

membuat ~urat dakwaan. Di sisi yang lain, dengan adanya barang 

bukti yang disita dan dibawa ke depan sidang pengadilan, akan 

memudahkan hakim untuk memutus perkara penyelundupan, tidak ada 

keragu-raguan pada diri hakim dengan adanya barang bukti yang 

disita di atas. 
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Dilakukannya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang 

bahaya masalah penyelundupan yang bisa mengancam kehidupan 

perekonomian negara, yang pada akhirnya bisa merugikan masyara

kat itu sendiri. Disadari oleh aparat penegak hukum bahwa 

kesadaran hukum warga masyarakat sangat membantu penegakan 

hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tanpa informasi 

dan bantuan warga masyarakat, para aparat penegak hukum juga 

merasa kesulitan untuk mendeteksi terj adinya tindak pidana 

penyelundupan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasatkan keselunlhan 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 mender i t a kerugian manakala bisa digagalkan 

oleh aparat penegak hukum. 

Prosedur penyitaan terhadap kasus penyelundupan, sesuai 

dengan karakteristik yang ada pada kasus tersebut, dalam prak

teknya dilakukan penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik, tanpa 

menunggu ij in dari ketua pengadilan negeri setempat. Baru 

setelah dilakukan penyitaan, dilaporkan kepada ketua pengadilan 

negeri setempat untuk 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 bisa 

digunakan sebagai alat bukti. 

Manfaat penyitaan di sini yaitu memudahkan aparat kepo

lisian membuat berita acara pemeriksaan polisi, memudahkan 

aparat kejaksaan membuat surat dakwaan, pada akhirnya memu
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dahkan hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus penyelundupan. 

Kendala-kendala yang terjadi pada masalah penyitaan 

terhadap kasus penyelund~pan yaitu: 

a.	 intern, yaitu adanya perbedaan persepsi diantara aparat 

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 penyitaan terhadap kasus penyelundupan secara 

maksimal. 

Usaha yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum 

dalam rangka mengatasi kendala yang terjadi dalam hal penyitaan 

terhadap kasus penyelundupan yaitu antara lain, dibentuknya 

Bakorapgakum, dilakukan training, ditambahnya sarana dan prasa

rana serta dilakukan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat. 

B.	 Saran 

Sehubungan dengan kendala yang terjadi di atas, saran 

pertama dari peneliti yaitu perlu adanya peraturan tersendiri 

yang mengatur tentang masalah penyelundupan, sehingga bisa 

jelas kriteria serta aparat 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. 
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Kepada para aparat penegak hukum yang berkecimpung 

langsung dengan penegakan di bidang kasus penyelundupan, perlu 

selalu ditumbuhkembangkansikap dan sifat profesionalisme, yang 

mengedapankan kepentingan negara di atas kepentingan golongan 

atau instansi. Dengan demikian akan bisa diciptakan iklim yang 

sesuai dengan cita-cita negara hukum Indonesia. 

Perlu diintensipkan penyuluhan hUkum kepada warga masya

rakat tentang betapa bahaya dan kerugian yang terjadi akibat 

penyelundupan, sehingga manakala masyarakat curiga ada dugaan 

terjadi penyelundupan, maka masyarakat tidak segan-segan untuk 

memberi informasi kepada aparat penegak hukum. 
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