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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang taat pada hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya segala tindakan yang 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku 

di negara Indonesia. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 

1945 terdapat pasal yang menyatakan dengan tegas yaitu Pasal 1 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini 

mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan 

lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun 

harus didasari dan dapat di pertanggung-jawabkan secara hukum. 1  Dalam 

Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Negara Republik 

Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak atas kekuasaan belaka 

(machstaat)”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup 

setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua 

tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia.  

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa 

mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan 

                                                 
1 Undang-undang dasar 1945 
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hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Negara 

merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan 

dan lapisan masyarakat, serta mengabdi pada kepentingan umum. Tujuan akhir 

dari paham Negara hukum adalah suatu keinginan untuk memberikan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para 

penguasa. 

Indonesia sebagai Negara hukum tengah berusaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang. Kesejahteraan itu 

hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas-aktivitas pembangunan di 

segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan yang multi kompleks 

sifatnya tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur pemerintah memainkan peranan 

yang besar.  

Setelah indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara 

Indonesia atau Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan usaha-usaha 

untuk mensejahterakan rakyatnya. Usaha-usaha tersebut antara lain 

menyangkut pengaturan, pengawasan serta pengendalian kehidupan ekonomi 

sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 

Hal tersebut sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Negara Indonesia yng 

terdapat pada Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yaitu untuk 

memajukan kesejahteraan umum.  

Negara dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyat membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber-sumber dana bagi 
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keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun salah satu 

sumber dana tersebut, berasal dari pungutan Bea dan pungutan – pungutan lain 

yang sah. Dalam pelaksanaannya pungutan tersebut antara lain dibebankan 

pada aparat pemerintah tersendiri antara lain yaitu Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai yang berada dibawah naungan Kementrian Keuangan.  

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 2 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 di 

wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.  

Dalam hal aktivitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk 

mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat 

penyimpangan dalam kegiatan pelaksanaan ekspor atau impor dalam rangka 

menghindarkan dari pungutan-pungutan bea atau pajak dan pungutan lainnya. 

Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Kesatuan 

Republik Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau 

besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak 
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yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau 

di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain. 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara 

kepuluan yang memiliki keunikan dalam bentuk geografis dimana Pada bagian 

Tenggara Indonesia berbatasan dengan Benua Australia sedangkan pada 

bagian barat laut Indonesia berbatasan dengan Benua Asia. Di sebelah timur 

laut berbatasan dengan Samudera Pasifik sedangkan di sebelah barat, wilayah 

Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia, kondisi geografis yang unik 

tersebut membuat negara Indonesia dikelilingi oleh negara-negara maju dan 

berkembang yang memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah atau 

instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para 

pengusaha di luar negeri yang ingin melakukan perbuatan curang atau 

melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara illegal ke 

wilayah hukum Republik Indonesia. 

Salah satu pulau di indonesia yang memiliki letak geografis yang dekat 

dengan negara lain yaitu adalah Kota Batam. Kota Batam adalah sebuah kota 

terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri 

dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil 

lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka.  

Kota Batam telah memiliki letaknya geografis yang sangat strategis di 

Kepulauan Riau, Selain itu Kota Batam juga terdapat di jalur pelayaran 

internasional, Kota Batam secara berdasarkan “Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2004” tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Pada Tahun 
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2004-2014, terletak diantara; 29″ LU -1o15'00″ LU - 103o34' 35″ BT -

104o26'04″BT, Berdasarkan Rukun Tetangga(RT) dan Rukun Warga(RW) 

Kota Batam tahun 2004-2014, Luas wilayah Kota Batam sebesar 3.990,00   

km2, terdiri dari luas wilayah daratan 1.040km2 , dan pada luas wilayah lautan 

2.950 km2 . Kota Batam ini mempunyai berbatasan dengan: 

a. Utara : Selat Malaka dan Singapura 

b. Selatan : Kecamatan Senayang 

c. Barat : Kecamatan Karimun dan Moro Kabupaten Karimun 

d. Timur : Kecamatan Bintan Utara 

Kota Batam menganut kurang lebih dari 400 (empat ratus) pulau yang 

ada di sekitarnya, dan 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya pulau-

pulau tersebut telah mempunyai nama, termasuk berada di dalamnya pulau-

pulau diluar wilayah perbatasan Negara. 

Kota Batam sepertinya wilayah yang halnya kecamatan-kecamatan 

yang ada di daerah lainnya terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, dan juga 

merupakan sebagian dari penyataan kontinental. Pulau-pulau terbesar yang 

berada di sekitar daerah ini merupakan sisa-sisa pengikisan atau penurunan 

dari daratan pra tersier yang memhampar dari arah semenanjung Malaysia atau 

pulau Singapura yang di bagian arah utara sampai pada pulau-pulau di moro 

dan kecamatan kundur, dengan adanya di bagian Selatan adalah Karimun. Pada 

Kota Tanjung Pinang merupakan di daerah pusat  pemerintahan Provinsi  

Kepulauan Riau dan juga Kabupaten Bintan terletak disebelah timur dan 

mempunyai keterlibatan emosional dan memiliki berhubungan dengan 
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kebudayaan Kota Batam Permukaan tanah yang ada di Kota Batam biasanya  

dapat diatur dalam golongan datar dengan adanya yariasi di antara berbukit-

bukit dengan puncak secara maksimum 160M diatas daerah permukaan laut. 

Di situ juga memiliki sungai-sungai kecil yang banyak mengalir terhadap 

aliran pelan dan mengelilingi dalam hutan dengan semak-semak yang lebat. 

  karena posisi Kota Batam memiliki jarak yang cukup dekat dengan 

Negara Singapura dan Negara Malaysia sebagai pusat bisnis dan juga di 

kawasan Asia Pasifik. Kota Batam merupakan salah satu kota pada  

pertumbuhan terpesat di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Kota Batam  

dalam hasil Sensus Penduduk pada tahun 2015 telah tercatat jumlah penduduk 

sebesar 1.037.187 jiwa.2  

Kepulauan Riau merupakan wilayah yang memiliki kekhususan secara 

geografis. Karena berbatasan dengan negara tetangga sehingga merupakan 

pintu masuk lintas batas diantara Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Wilayah 

Kepulauan Riau yang sebagian besar merupakan daerah perairan merupakan 

daerah lintas kepulauan dan negara-negara yang menjadi lintasan strategis jalur 

perekonomian, perdagangan, pariwisata, industri dan investasi. Dengan 

potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah Batam inilah maka pemerintah pusat 

Republik Indonesia mengeluarkan undang-undang yang menyangkut dan 

membahas persoalan penetapan kawasan Kepulauan Riau (Bintan, Batam dan 

Karimun) sebagai kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas atau yang biasa 

                                                 
2 https://batam.go.id/profil/, diunduh  6 Oktober 2018. 
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di sebut dengan Free Trade Zone (FTZ) yaitu UU No. 44 Tahun 2007.  FTZ 

adalah kawasan yang berada di luar daerah kepabeanan suatu negara yang 

daerah tersebut merupakan daerah komersil yang ditujukan untuk kawasan 

perdagangan. Dalam kawasan FTZ ini beberapa hambatan dari perdagangan 

seperti tarif dan kuota di hapuskan dengan tujuan mempermudah urusan 

birokrasi dan menarik investor-investor baru untuk berinvestasi dikawasan 

FTZ. 

Upaya menjadikan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas Batam (Free Trade Zone) merupakan upaya legitimasi baru 

bagi pulau Batam untuk melanjutkan fungsi pulau Batam sebagai daerah 

industri yang berstandar internasional. Memasuki era globalisasi orang akan 

semakin terbiasa dengan kehadiran pasar bebas. Hal ini tidak mengherankan 

karena memang salah satu karakteristik globalisasi adalah memudarnya batas-

batas wilayah kenegaraan secara ekonomi. Dalam jangka panjang pasar bebas 

akan membawa manfaat berupa arus perdagangan yang lebih lancar, pasar 

yang lebih luas serta skala ekonomi yang sedemikian besar sehingga 

menghasilkan alokasi sumber daya rasional yang meningkatkan efisiensi. 

Globalisasi akan membentuk persaingan pasar internasional yang terbuka. 

Batam harus dapat mempersiapkan diri agar dapat menjadi salah satu pameran 

dalam perdagangan internasional tersebut. Dengan pertumbuhan yang pesat 

dan keadaan Batam hingga saat ini, prospek Indonesia untuk dapat bermain 

dalam kancah inetnasional akan semakin besar. Dengan memanfaatkan lokasi 

Batam yang strategis pada jalur pelayaran yang ramai sekali di selat Malaka 
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disertai fasilitas dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai, 

maka Batam dapat menjadi pusat ekspor Indonesia. Eksportir yang dilakukan 

dapat menggunakan momentum FTZ Batam untuk berinvestasi di Batam 

sebagai langkah awal dalam upaya menjangkau pasar dan persaingan global.  

Karena letak Kota Batam dekat dengan negara tetangga seperti 

Malaysia dan Singapura, maka banyak sekali kejahatan ditemukan tindak 

pidana terhadap peredaran minuman keras tanpa izin (illegal). Perbedaan jarak 

yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, 

perbedaan harga yang mencolok antar harga barang di dalam negeri dengan 

harga barang diluar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan 

sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi 

merupakan faktor yang dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang 

melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-

penyimpangan dan pelanggaran – pelanggaran. Salah satu bentuk dari 

penyimpangan dan pelangaran tersebut sering terdengar adalah tindak pidana 

terhadap peredaran minuman keras tanpa izin (illegal).  

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 pidana terhadap peredaran.  

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam adalah 

salah satu yang mana melakukan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana 

kejahatan. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak 
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pidana terhadap peredaran minuman keras tanpa izin (illegal) maka peranan 

penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam 

dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus pelakunya. 

Penyidikan tersebut harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat Bea 

dan Cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur 

dalam KUHAP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik pegawai 

negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang 

menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah 

koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh 

Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, 

pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.  

Dalam bidang ketertiban dan keamanan, minuman keras merupakan 

salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya tindak pidana. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, terdapat pasal yang 

menyatakan dengan tegas yaitu Pasal 14 ayat (1) : “Setiap orang yang akan 

menjalankan kegiatan sebagai:  

a. pengusaha pabrik;  

b. pengusaha tempat penyimpanan;  

c. importir barang kena cukai;  

d. penyalur; atau  
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e. pengusaha tempat penjualan eceran, 

 wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena 

Cukai dari Menteri. Pasal 1 huruf a berbunyi: “Kewajiban memiliki izin 

untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d atau pengusaha tempat penjualan eceran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk etil alkohol dan minuman 

yang mengandung etil alkohol.” 

Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan tersebut berupa 

sanksi administratif yang diatur pada ayat 7 berupa denda paling sedikit 

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini bisa dijadikan dasar 

hukum bagi para penjual maupun pengecer minuman beralkohol yang tidak 

berizin sambil menunggu undang-undang khusus yang mengatur minuman 

beralkohol. 

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. Peredaran minum keras tanpa izin (illegal) 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. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka Peneliti 

tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “TINJAUAN 

YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN 

KERAS TANPA IZIN (ILLEGAL) OLEH KANTOR PELAYANAN 

UTAMA BEA CUKAI TIPE B KOTA BATAM” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan 

yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam proposal ini, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran minuman keras tanpa izin 

(illegal) oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam? 

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terhadap peredaran 

minuman keras tanpa izin (illegal) oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan 

Cukai Tipe B Kota Batam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan Peneliti dalam proposal ini, sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran 

minuman keras tanpa izin (illegal) oleh Kantor Pelayanan Utama Bea 

dan Cukai Tipe B Kota Batam. 

b. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan 

terhadap peredaran minuman keras tanpa izin (illegal) oleh Kantor 

Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam. 

Jacky, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Peredaran Minuman Keras Tanpa Izin (Illegal) Oleh Kantor Pelayanan 
Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam,2019 
UIB Repository©2019



12 

 

   Universitas Internasional Batam 

 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, manfaat yang hendak di capai ada 2 (dua) macam 

yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis seperti berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

Manfaat  secara  teoritis  yang  dimaksud  di  atas  adalah  untuk  

menambah  ilmu pengetahuan Peneliti dibidang Ilmu Hukum pada 

umumnya, dan mengetahui pengawasan terhadap peredaran minuman 

keras tanpa izin (illegal) oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai 

Tipe B Kota Batam. 

2. Manfaat secara praktis 

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini 

juga bermaksud agar tulisan Peneliti  dapat digunakan sebagai pedoman 

oleh instansi-instansi terkait khususnya upaya penanggulangan 

kejahatan terhadap peredaran minuman keras tanpa izin (illegal) oleh 

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam. 
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