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PE�DAllULUAN 

Pada l.ond1s1 Jl<!rcl.onomian ncgara k1ta sekarang m1 dacngalHcngah arus 

globalisasi, maka dipcrlukan pcrsiapan dan perencanaan yang terarah dan matang 

untuk menJad1kan hukun maupun menJawb tantangan masa dcpan Dan seiring 

tel)admya perubahan l..eb1Jnksanaan d1b1dang ekonomi sesua1 dengan elasllsitas 

undal. pidana ckonom1 )ang terh1mpun dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 

Tahun 1955 mcnuntu1 aparatur penegal. hukum harus benar-benar mcnguasa1 

pcrrnasalahan �rta tctap dapat meng1kuti bcrbagai pcl'\Jbahan keb1Jaksanaan tcrscbut 

Arus globalisas1 tcrscbut mcrupakan salah satu pcnycbab terJadinya masalah 

pcnyclundupan yang banyal. mcnJadi pcmbicaraan dikalangan masyarakat dan 

merupakan bahan vang mcnank d1l.alangan para penegak hukum, karcna hal 1n1 salah 

•atu sasaran pol.ol. dalam pclaks:man tugas para penegak hukum dan beberapa 

mstansi terka1t yang mcm1hl.1 kC\\enangan dan pcngawasan atas pelal.sanaan 1mpor 

dan ckspor barang 

Adanya pelaksanaan 1mpor yang diJaJankan pemerintah d1dasarkan pada 

l..ebutuhan dalam negri untuk mcmt:nuhi kebutuhan barang dan Jasa yang belum dapat 

o ias1lkan didalam negeri. Pemenntah juga merangsang ekspor dcngan fasilitas kredit 

c por, jaminan kredu ckspor dan asuransi dcngan syarat-syarat lunak. Akibat 

=prngan dan kebuakan 1111 adalah penyelundupan senng d1lakukan dengan 

=anfaatkan fas1htas ekspor tersebut 
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Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat 

mengbambat pembangunan nasional dan akan juga berdampak pada 

perekonomian nasional 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Sebelum membahas maten lcb1h lanjut, adalab leb1h ba1k terlebih dabulu 

d1mengert1 penhal JUdul dari sknps1 mi, karena judul sangat penting hubungannya 

dengan suatu pelaksanaan penclitian, karena judul akan mengungkapkan secara 

lintas tentang isi pembahasan yang akan dikctengahkan 

Adapun JUdul pcnclittan ini adalah "Tiodak Pidaoa Penyelundupan 

Ditinjau dari UndRng-UndRng No. 7 TRhun 1955 Tentang TindRk Pidana 

ckonomi (Study Kasus Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Polonia Medan). 

Agar tidak 1er1ad1 salah penafsiran atas judul yang d1n1ukan, maka 

bcrikut ini akan d1benkan penegasan dan peogertian atas judul yang d1ajukan 

secara etimologi (am kata) ya11u 

-Ttndak pidana penyelundupan adalah undak p1dana yang berhubungan 

dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar ncgen (ekspor) 

atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).1 

Study kasus Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Polonia 

, �ledan. · 

lndang-CndangPahtt<inNo IOTahun J90S 
: Senta Acara Pemeri�saan No BA-106/WBC.OllKP 0202f2003. Medan. 2003 
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8. Afasan Pemiliban Judul 

Penulis mengajukan skripsi ini dengan judul Tindak Pidana Pcnyelundupan 

Melalui Bandara Polonia Medan, karena penulis ingin meninjau dan membahas 

tindak pidana penyelundupan yang sering terjadi melalui Bandara Polonia Medan. 

Sebagai negara yang mel\1unjung tinggi supremasi huk'Um diperlukan 

langkah-langkah yang tegas dan konsisten untuk tegaknya hukurn clan keadilan demi 

tercapainya keamanan dan keteniban untuk mewujudkan kesejahteraan. Penegakan 

hukum berupa pemberantasan penyelundupan, merupakan permasalahan umum 

bagt pemerintah maupun masyarakat umum. 

Pengarnanan ekspor an impor dari segi hukum pidana merupakan tugas para 

penegak hukum yang memakai sarana Undang-Undang. 

Betapa bahaya yang ditimbulkan oleh penyelundupan bagi perekonornian dan 

kehidupan negara dan bangsa Indonesia. Mengutip pendapat seorang ahli asing yang 

mengatakan bahwa bersama-sama dengan korupsi, penyelundupan d1 Indonesia 

telah mempermiskin keuangan negara dan pada gilirannya pernerintah tidak 

sanggup membayar gaji pegawai yang memadai dan terjadilah lingkaran setan, 

d1mana untuk mencukupi gaji yang sedikit itu para pegawai berkorupsi. 

Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor politik dan 

�eb1jaksanaan ekonomi pemerintah yang mungkin menjadi stimulasi atau prevensi 

rogi penyelundupan. Tindak pidana penyeluadupan yang dilakukan segelintir atau 

�elompok orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya 

.:nruk mencari keunrungan diri sendiri atau kelompok, sementara pelaku yang 

�rsangkutan tidak memikirkan darnpaknya yang sangat luas dan berat · bagi 
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perekonorruan bangsa d1 samping keamanan dan stabihtas nasional akan terganggu, 

clan pelakUI1ya hanya d1hukum ringan bahkan ada yang lolos dan JCratan hukum 

Salah satu kasus undak pidana penyelundupan yang d1laf...ukan warga 

negara Nigeria terbukti penyelundupan 1,18 kg heroin yang dilnkukan melalui 

Kantor Pelay anan Bea dan Cukai Polonia Medan.3 

C'. Permasalahan 

Dalam penuhsan suatu f...arya 1lm1ah maka unruk mempermudah pembahasan 

perlu dibuat suatu permasalahan yang d1sesuaikan dengan Judul )ang diaJukan 

penuhs, karena permasalahan m1lah yang menJadi dasar penuhs untuk melakukan 

pembahasan selanjutnya. 

Adapun yang menjad1 permasalahan adalah sebagai berikut : 

Bagaimana ket entuan peraturan perundang-undangan dalam menindak pelaku 

penyelundupan? 

2 Bagaimana pengawasan dan Bandara Polonia Medan terbadap barang-

barang yang masuk. 

�- Ripotesa 

Hipotesa berasal dan kata HYPO yang artinya scbclum dan THESIS 

\ang artinya dalil. Hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menja di 

dalil yang sesungguhnya karcna harus diuj1 atau dibuktlkan dalam penelitian 

)ang akan dilakukan kcmud1an.� 

' Beri1a Acara Pemeriksaan, Op c11 
• Badadu Zain, Kamus Bahasa /11Jo11e;1a, Pene.rb11 Pus1aka Sinar Harapan. 200 I 

v 
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Agar me0Jad1 daltl rnaka harus ada suatu keteraturan hubungan dari 

�uatu gejala yang udak berubah pada kondis1 tenentu dan udak terjadt 

penyangkalan atau pengecuahan dalam kebenarannya. 

Adapun fungsi hipotcsa secara rinci adalah 

Memberikan pedoman dan peogarahan pada penelitian pemccahan rnasalah. 

2 Membatasi data tnformasi yang relevan dan yang perlu saja. 

3 menyadari kita akan kcterbatasan indra maousia dan alat-alat pengukur hasil 

c1ptaan manusia dalam menanggapt suatu masalah sos1al yang rumtl 

4 Mengurangi kesalahan dan kcscsatan dalam usaha pcngumpulan data.� 

Dengan demikian yang menJadt h1potesa dalam penultsan sl..ripsi mi 

adalah: 

1. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada selama ini kurang mcmadai 

dalam mencegah memngkatnya penyelundupan . 

., Bahwa pengawasan tcrhadap masuk dan keluamya barang-barang melalu1 

Bandara Polonia harus d1pcrketat, hal mi untuk mencegah tetpdinya 

penyelundupan. 

I;. Tujuan Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

Untuk melengkap1 tugas-tugas mencapat gelar Sar1ana llukum pada Fakultas 

Hukum Univers1tas Medan Area 

' .\bdul MulS. Pcdoman Pe1111//\Q11 Skrip:>1 dan m•todc Pe11�/111a11 HffkNM, Medan, 1990 
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