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Dua Terdakwa Kasus Mikol-Rokok Ilegal di Batam Divonis Setahun Penjara, 
Denda Rp 1 Miliar 

 

 

Minuman beralkohol ilegal. 

 

Batam, Batamnews - Dua tersangka kasus penjualan minuman beralkohol (mikol) dan 

juga rokok ilegal tanpa pita di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Yosep Yulius dan 

juga Sudy, telah selesai disidangkan. 

 

Diketahui bahwa keduanya divonis selama satu tahun penjara dan denda sebesar 

Rp1.118.680.000, serta subsider selama satu bulan kurungan. 

 

Putusan persidangan tersebut diputuskan, Kamis (25/8/2022) lalu, dipimpin oleh majelis 

hakim PN Batam, Dwi Nuramanu, Setyaningsih dan Nora Gaberia Pasaribu, serta dihadiri 

Jaksa Penuntut Umum, Dedi Januari Simatupang. 

 

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batam, Aji Satrio Prakoso mengatakan, 

JPU menerima putusan yang diberikan oleh Hakim PN Batam terhadap kedua tersangka 
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penjual Mikol dan Rokok Ilegal tersebut. Sehingga pihak JPU tak akan melakukan 

langkah hukum lanjutan. 

 

"Terhadap putusan kedua tersangka kita tak melakukan banding," ujar Aji Satrio kepada 

Batamnews, Kamis (1/9/2022). 

 

Sebagaimana diketahui, kasus kepemilikan Mikol dan Rokok Ilegal tersebut merupakan 

tangkapan dari Ditreskrimsus Polda Kepri pada bulan Januari 2022 lalu. 

 

Terungkapnya kasus ini, berawal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus 

Polda Kepri di salah satu bangunan yang berada di Ruli Baloi Kolam. 

 

Lokasi tersebut diduga merupakan tempat penyimpanan barang Mikol dan Rokok Ilegal 

itu. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan sebuah mobil berjenis 

Suzuki APV yang saat itu tengah berada di lokasi. 

 

Sumber Berita: 

https://www.batamnews.co.id/berita-92240-dua-terdakwa-kasus-mikol-rokok-ilegal-di-

batam-divonis-setahun-penjara-denda-rp-1-miliar.html, Dua Terdakwa Kasus Mikol-

Rokok Ilegal di Batam Divonis Setahun Penjara, Denda Rp 1 Miliar, 1 September 2022 

 

Catatan: 

 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan: 

1. Pasal 1 angka 1 Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-

barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam 

undang-undang ini. 

2. Pasal 2  

Ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: 

a. konsumsinya perlu dikendalikan; 

b. peredarannya perlu diawasi; 

c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup; atau 

d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan 

keseimbangan, 

dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. 
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Ayat (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai 

barang kena cukai. 

3. Pasal 4 ayat (1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas: 

a) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan 

dan proses pembuatannya; 

b) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan 

tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, 

termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan 

c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, 

rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak 

mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu 

dalam pembuatannya. 

4. Pasal 14 ayat (1) Untuk menjalankan usaha sebagai: 

a. Pengusaha Pabrik; atau 

b. Pengusaha Tempat Penyimpanan; atau 

c. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Barang Kena Cukai tertentu; atau 

d. Importir Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan 

pita cukai, masing-masing wajib memiliki izin dari Menteri. 

5. Pasal 40B 

Ayat (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan penelitian dugaan 

pelanggaran di bidang cukai. 

Ayat (2) Dalam hal hasil penelitian dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan pelanggaran administratif di bidang cukai, diselesaikan 

secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang cukai. 

6. Pasal 50 

Setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena 

cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 

denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali 

nilai cukai yang seharusnya dibayar. 

 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.04/2018 tentang 

Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang 

Kena Cukai: 

1. Pasal 1 

a. Angka 3  
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Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat 

dengan NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha 

pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, 

penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai. 

b. Angka 17 

Pengusaha Barang Kena Cukai adalah Orang yang menjalankan kegiatan 

sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang 

kena cukai, Penyalur, dan/ atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, yang 

telah memiliki NPPBKC. 

2. Pasal 6 ayat (1) NPPBKC diberikan kepada setiap Orang yang akan menjalankan 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang: 

a. berkedudukan di Indonesia; atau 

b. secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di 

luar Indonesia. 

 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-16/BC/2019 tentang 

Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita 

Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol: 

1. Pasal 2 ayat (1) Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengelola: 

a. pita cukai hasil tembakau; dan 

b. pita cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), 

yang disediakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan yang mengatur mengenai bentuk fisik dan/atau spesifikasi desain 

pita cukai. 

2. Pasal 2 ayat (2) Pengusaha pabrik atau importir mengajukan permohonan 

penyediaan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Kantor 

Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat diterbitkan 

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. 

 

 


