UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1995
TENTANG
KEPABEANAN
[LN 1995/64, TLN 3612]
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 102
Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor
atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini
dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling
lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 102
Undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan tata cara
atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang
mengimpor atau mengekspor barang. Dalam hal seseorang
mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan
ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Undangundang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini
dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan
denda.
Yang dimaksud dengan “tanpa mengindahkan ketentuan
Undang-undang ini” adalah sama sekali tidak memenuhi
ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan
Undang-undang ini. Dengan demikian, apabila seseorang
mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan
ketentuan Undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya,
tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan
pasal ini.
Pasal 103
Barangsiapa yang :
a. menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap
pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu
atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean;
b. mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari Tempat
Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan
maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungut-an
negara lainnya dalam rangka impor;
c. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke
dalam buku atau catatan; atau
d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dipidana dengan pidana penjara
paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 103
Huruf a Cukup jelas
Huruf b Mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau
pungutan negara lainnya dalam rangka impor, dapat terjadi
bukan hanya dalam hal yang bersangkutan telah mengajukan
Pemberitahuan Pabean dan telah melakukan pembayaran
namun mengelakkan pembayaran kekurangannya, tetapi juga
karena sama sekali belum mengajukan Pemberitahuan Pabean
dan belum membayar Bea Masuk dan/atau pungutan negara
lainnya dalam rangka impor.
Pungutan negara lainnya dalam rangka impor antara lain
berupa cukai atas Barang Kena Cukai Impor dan Pajak
Pertambahan Nilai atas barang kena pajak impor.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan di
mana seseorang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan,
membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan
barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. Jika barang tersebut
ditemukan sebagai hasil dari pemeriksaan buku atau informasi
intelijen, penyidik dapat menyita barang tersebut sesuai
dengan wewenang berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf k.
Seseorang yang ditemukan menimbun, memiliki, menyimpan,
membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan
barang tanpa diketahui siapa pelaku kejahatan dapat dikenai
pidana sesuai dengan pasal ini. Akan tetapi, jika yang
bersangkutan memperoleh barang tersebut dengan itikad baik,
yang bersangkutan tidak dituntut. Kemungkinan bila terjadi,
pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya
dapat dituntut.
Pasal 104
Barangsiapa yang :
a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 102;
b. memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau
membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus
disimpan;
c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan
keterangan dari Pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean,
atau catatan; atau
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d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari
perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat
digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut
Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua
tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 104
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Ayat ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya
pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap
pabean, misalnya "invoice".
Pasal 105
Barangsiapa yang :
a. membongkar barang impor di tempat lain dari tempat yang ditentukan
menurut Undang-undang ini;
b. tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel, atau tanda
pengaman yang telah dipasang oleh Pejabat Bea dan Cukai, dipidana
dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling
banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 105 Cukup jelas.
Pasal 106
Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha
Tempat Penimbunan Berikat, pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, atau
pengusaha pengangkutan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 491, Pasal 502, atau Pasal 513 dan perbuatan tersebut

1

Pasal 49
Importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat
Penimbunan Berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau pengusaha
pengangkutan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta
surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor.
Penjelasan:
Pasal 49 Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan
serta surat menyurat yang bertalian dengan Impor atau Ekspor
diperlukan untuk pelaksanaan audit di bidang Kepabeanan setelah
barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean. Audit di bidang Kepabeanan
dilakukan dalam rangka mengamankan hak-hak negara sebagai
konsekuensi diberlakukannya sistem “self-assessment” dan pemeriksaan
barang secara selektif.
Yang dimaksud dengan “pengusaha pengangkutan” adalah orang yang
menyediakan jasa angkutan barang impor atau ekspor dengan sarana
pengangkut di darat, laut, atau udara.
2
Pasal 50

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995

329

menyebabkan kerugian keuangan negara dipidana dengan pidana penjara
paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp125.000.000,00
(seratus dua puluh lima juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 106 Cukup jelas.
Pasal 107
Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan
Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau
eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana
berdasarkan Undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga
terhadapnya.
Penjelasan:
Pasal 107
Pasal ini menegaskan, jika pengusaha pengurusan jasa
kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang
ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan oleh
importir atau eksportir, yang bersangkutan diancam dengan
pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap importir
atau eksportir.
Misalnya, jika pengusaha jasa kepabeanan memalsukan nilai
pabean pada "invoice" yang diterima dari importir sehingga
Pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir
tersebut lebih rendah, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan
dikenai ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 huruf c.

(1) Atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai, Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 wajib menyerahkan buku, catatan, dan surat menyurat yang bertalian dengan
Impor atau Ekspor untuk kepentingan pemeriksaan.
(2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat,
kewajiban untuk menyediakan buku, catatan, dan surat-menyurat yang bertalian
dengan Impor atau Ekspor untuk diperiksa beralih kepada yang mewakilinya.
Penjelasan:
Pasal 50 Cukup jelas.
3
Pasal 51
Pembukuan dan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus menggunakan
huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia atau dengan mata uang
asing dan bahasa asing dan bahasa lain yang ditetapkan oleh Menteri, dan semua buku,
catatan, serta wajib disimpan selama sepuluh tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
Penjelasan:
Pasal 51
Buku, catatan, dan surat-menyurat yang berhubungan dengan kegiatan
usaha Impor atau Ekspor harus disimpan selama sepuluh tahun, sehingga
apabila dalam batas waktu tersebut diketahui terdapat pelanggaran
terhadap Undang-undang ini, buku, catatan, dan surat-menyurat yang
diperlukan masih tetap tersedia. Keharusan kurun waktu sepuluh tahun
penyimpanan buku, catatan, dan surat-menyurat tersebut adalah taat asas
(konsisten) dengan ketentuan Pasal 111 mengenai kedaluwarsanya tuntutan
pidana di bidang Kepabeanan.
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Pasal 108
(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undangundang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan
atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana
ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan hukum,
perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut;
dan/atau b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak
pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan
pencegahannya.
(2) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas
nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan
atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang
yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan
lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa
memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan
tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum,
perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi pada
waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus dan wakil tersebut
dapat diwakili oleh kuasanya.
(4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan perkumpulan,
yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan
senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga
ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana
penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak
pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.
Penjelasan:
Pasal 108
Pasal ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu
badan hukum, perseroan atau perusahaan, termasuk badan
usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya,
perkumpulan, termasuk persekutuan, firma atau kongsi,
yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi dalam
kenyataan kadang-kadang orang melakukan tindakan dengan
bersembunyi di belakang atau atas nama badan-badan tersebut
di atas.
Oleh karena itu, selain badan tersebut, harus dipidana juga
mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan
tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak
pidana tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tidak
untuk diri sendiri, tetapi wakil dari badan tersebut, harus juga
mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan
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pidana, seolah-olah mereka sendirilah yang melakukan tindak
pidana tersebut.
Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana
yang akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan
dan/atau pimpinannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada
badan tersebut senantiasa berupa pidana denda.
Pasal 109
(1) Barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf b atau huruf d, Pasal 104 huruf a
atau Pasal 105 huruf a dirampas untuk negara.
(2) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dapat dirampas untuk negara.
(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 734.
Penjelasan:
Pasal 109
Secara umum, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh
Penuntut Umum namun, barang Import atau ekspor yang
berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk
negara, berdasarkan Undang-undang ini menjadi milik negara
yang pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 110
(1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya
diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana.
(2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama
enam bulan.
4

Pasal 73
(1) Barang yang menjadi milik negara adalah:
a. barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c;
b. barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d
yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu enam puluh hari
terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
c. barang dan/atau sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(1) huruf b yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
d. barang dan/atau sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(1) huruf c yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (2);
e. barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c; atau
f. barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) atau ayat (2).
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara dan
disimpan di Tempat Penimbunan Pabean.
(3) Ketentuan tentang penggunaan barang yang menjadi milik negara ditetapkan oleh
Menteri.
Penjelasan:
Pasal 73 Cukup jelas.
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Penjelasan:
Pasal 110 Cukup jelas.
Pasal 111
Tindak pidana di bidang Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau
waktu sepuluh tahun sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak
terjadinya tindak pidana.
Penjelasan:
Pasal 111
Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang
Kepabeanan dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian
hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun penegak
hukum.

