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NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
KEPABEANAN
[LN 2006/93, TLN 4661]
Pasal 102
Setiap orang yang:
a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)1;
b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain
tanpa izin kepala kantor pabean;
c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3)2;
d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam
pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan
dan/atau diizinkan;
e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban
pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat
atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan
pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan
negara berdasarkan Undang-Undang ini;
g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau
tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan
dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor
dalam pemberitahuan pabean secara salah, di pidana karena melakukan
penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1
1

Pasal 7A
(2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib
mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya.
Penjelasan:
Pasal 7A
Ayat (2) Yang dimaksud dengan manifest yaitu daftar barang niaga yang
dimuat dalam sarana pengangkut.
2
Pasal 7A
(3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang
dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyerahkan pemeberitahuan pabean mengenai barang yang
diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
Penjelasan:
Pasal 7A
Ayat (3) Pemberitahuan pabean pada ayat ini berisi informasi tentang semua
barang niaga yang diangkut dengan sarana pengangkut, baik barang impor,
barang ekspor, maupun barang asal daerah yang diangkut ke tempat lain
dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean.
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(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
dipidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 102
Huruf a, b, cCukup jelas.
Huruf d Yang dimaksud dengan barang impor yang masih dalam
pengawasan pabean yaitu barang yang kewajiban pabeannya
belum diselesaikan.
Contoh membongkar atau menimbun di tempat selain tempat
tujuan yang ditentukan atau diizinkan yaitu barang dengan
tujuan tempat penimbunan berikat A dibongkar atau
ditimbun di luar tempat penimbunan berikat A.
Huruf e Yang dimaksud dengan menyembunyikan barang impor
secara melawan hukum yaitu menyimpan barang di tempat
yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi
keberadaan barang tersebut.
Yang dimaksud tempat yang tidak wajar antara lain di dalam
dinding container, di dalam dinding koper, di dalam tubuh, di
dalam dinding kapal pada ruang mesin kapal, atau tempattempat lain.
Huruf f, g Cukup jelas.
Huruf h Perbedaan pelanggaran yang dimaksud dalam huruf ini
dengan pelanggaran dalam Pasal 82 ayat (5) yaitu bahwa
pelanggaran ini didasarkan atas perbuatan yang disengaja
dan melawan hukum.
91. Diantara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal
102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D yang berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 102A
Setiap orang yang :
a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor
dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11A ayat (1)3 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala
kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3)4;
3

Pasal 11A
(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.
Penjelasan:
Pasal 11A
Ayat (1) Pemberitahuan pada ayat ini dimaksudkan sebagai sarana untuk
melakukan pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan dari daerah
pabean.
4
Pasal 11A
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d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala
kantor pabean; atau
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang
sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9A ayat (1)5
dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 102A
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Yang dimaksud dengan pungutan negara di bidang
ekspor yaitu bea keluar.
Huruf c
Yang dimaksud dengan memuat yaitu memuat barang
ekspor ke dalam sarana pengangkut yang akan berangkat ke
luar daerah pabean.
Huruf d Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pembongkaran kembali barang ekspor yang telah dimuat diatas sarana
pengangkut dengan tujuan utama untuk mencegah ekspor fiktif,
misalnya barang ekspor dimuat di Semarang untuk tujuan
Singapura tetapi barang ekspor tersebut dibongkar di Jakarta.
Huruf e Cukup jelas.
Pasal 102B
Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A
yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat
dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
Penjelasan:
Pasal 11A
Ayat (3)
Cukup jelas.
5
Pasal 9A
(1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju:
a. ke luar daerah pabean;
b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau
barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean
melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas
barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
Penjelasan:
Pasal 9A
Ayat (1) Yang dimaksud dengan barang impor yaitu barang impor baik yang
diangkut lanjut maupun yang diangkut terus.
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Penjelasan:
Pasal 102B Cukup jelas.
Pasal 102C
Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102,
Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak
hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman
pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).
Penjelasan:
Pasal 102C Cukup jelas.
Pasal 102D
Setiap orang yang menyangkut barang tertentu yang tidak sampai ke
kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di
luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 102D Cukup jelas.
92. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 103
Setiap orang yang:
a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap
pabean yang palsu dan dipalsukan;
b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke
dalam buku atau catatan;
c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang
digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar,
memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau
patut diduga berasa dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 103
Huruf a Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain
dapat berupa:
a. dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak; atau
b. dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi
memuat data tidak benar.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Memberi keterangan lisan sebagaimana dimaksud pada
huruf ini terutama untuk penumpang dan pelintas batas.
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Huruf d Ketentuan pidana ini berhubungan dengan keadaan
tempat ditemukannya orang menimbun, memiliki, menyimpan,
membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan
barang impor yang berada dari tindak pidana penyelundupan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
Orang 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 bisa terjadi,
pelaku kejahatan dapat diketahui, sehingga kedua-duanya
dapat dituntut.
93. Diantara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal
103A yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 103 A
(1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang
berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang
kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana
denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan
tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 103A
Ayat (1) Yang dimaksud dengan mengakses yaitu tindakan atau
upaya yang dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan
Yang dimaksud dengan login yaitu memasuki atau terhubung
dengan suatu sistem elektronik sehingga dengan masuk atau
dengan keterhubungan itu pelaku dapat mengirim dan/atau
informasi melalui atau yang ada pada sistem elektronik.
Ayat (2) Cukup jelas.
94. Ketentuan pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 104
Setiap orang yang:
a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku
atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
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c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan
keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean,
atau catatan; atau
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 singkat 1 (satu) tahun, dan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 104
Huruf a, b, c Cukup jelas.
Huruf d Ayat ini dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya
pemalsuan atau pemanipulasian data pada dokumen pelengkap
pabean, misalnya invoice.
95. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 105
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas,
atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh
pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Penjelasan:
Pasal 105
Yang dimaksud dengan merusak yaitu merusak secara fisik
atau melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci, segel
atau tanda pengaman.
96. Pasal 106 dihapus
97.Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal 107 sehingga
penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan
pasal demi pasal Undang-Undang ini.
Penjelasan:
Pasal 107
Pasal ini menegaskan, jika pengusaha pengurusan jasa
kepabeanan melakukan pelanggaran terhadap UndangUndang ini dalam melaksanakan pekerjaan yang dikuasakan
oleh importer atau eksportir, yang bersangkutan diancam
dengan pidana yang sama dengan ancaman pidana terhadap
importer atau eksportir, misalnya, jika pengusaha pengurusan
jasa kepabeanan memalsukan invoice yang diterima dari
importer sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas
nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya,
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pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dikenai ancaman
pidana.
98. Ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 108
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 108
(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut UndangUndang ini dilakukan oleh 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 yang
melalaikan pencegahannya.
(2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau
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 dan 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 pengurus yang secara hukum dapat
dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang
bersangkutan.
(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 Rp1.500.000.000,00
(satu miliar lima 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
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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
pidana, seolah-olah mereka sendirilah yang melakukan tindak
pidana tersebut.
Atas dasar hasil penyelidikan, 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.
99. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (2)
dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 109
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 109
(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf
d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A,
dirampas untuk negara.
(2a)Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.
Penjelasan:
Pasal 109
Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk
melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada
saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak
pidana penyelundupan.
Ayat (2a) Yang dimaksud dengan dapat dirampas yaitu
memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan dengan memperhatikan kasus per kasus,
misalnya kapal yang hanya mengangkut barang tertentu dalam
jumlah sedikit sedangkan kapal tersebut diperlukan sebagai
alat angkut untuk menopang perdagangan ekonomi daerah
tentunya diputuskan untuk tidak dirampas.

