
 



DAFTAR ISI 

 

 

ANALISIS TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG BERKAITAN DENGAN 

Perpres Nomor 87 Tahun 2016 TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH 

PUNGUTAN LIAR......................................................................................................1   

 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN 

TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR 

(TINJAUAN KASUS : No.35/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Medan)...............................20 
 

 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KREDITUR SEBAGAI PEMEGANG 

HAK TANGGUNGAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI DALAM 

PERJANJIAN KREDIT BANK................................................................................40 

 

 

 

 



1 

 

Analisis Tindak Pidana Pungutan liar Yang Berkaitan Dengan 

Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu 

Bersih Pungutan Liar 

 

Kartina Pakpahan 

 

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia  

Jalan Sekip Sikambing, Medan, SumaterUtara  

 

 kartinapakpahan@unprimdn.ac.id 

 

 
Abstract 

 

Corruption is no longer just a matter of developing countries like Indonesia, but it 
has become a world problem. The United Nations General Assembly sees the need 
to adopt the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) to combat 
corruption worldwide. Indonesia became one of the countries that have ratified 
the convention through Law Number 7 Year 2006 on Ratification of United 
Nations Convention Against Corruption. Illegal charges are acts committed by a 
person or a Civil Servant or a State Official by requesting payment of an 
unsuitable amount of money based on regulations relating to the payment. Illegal 
charges are acts committed by a person or a Civil Servant or State Official by 
requesting payment of an unsuitable amount of money based on regulations 
relating to the payment. Due to the increasingly widespread illegal levies then the 
government through the President issued a regulation Presidential Regulation 
No.87 of 2016 About Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Article 12 of Law 
Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption, the crime 
stipulated in Article 423 of the Criminal Code is a criminal act of corruption, so 
that in accordance with the criminal provisions set forth in Article 12 letter e of 
Law Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Of Law Number 31 of 1999, 
the perpetrator may be subject to a life imprisonment or with a minimum 
imprisonment of 4 (four years) and a maximum of 20 (twenty) years and a fine of 
at least 20,000,000 (twenty million rupiah) and a maximum of 1 (one) billion 
rupiah. Community participation can be done through the website, hotline 
channel. Educate students from elementary school to university with special 
subjects or incorporate Anti Corruption theme. 
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Intisari 

 
 

Korupsi bukan lagi sekedar masalah negara berkembang seperti Indonesia, tetapi 

telah menjadi masalah dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

memandang perlu mengadopsi “United Nations Convention Againts Corruption” 

(UNCAC) untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah 

satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts 

Corruption. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah 

uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan  

pembayaran tersebut. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta 

pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan 

yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Akibat semakin maraknya pungutan 

liar tersebut maka pemerintah melalui Presiden mengeluarkan suatu peraturan 

Perpres No.87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak 

pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 

12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat tahun) 

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. 

Partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui website, saluran hotline. 

Mengedukasi siswa-siswi dari sekolah tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi 

dengan  Mata pelajaran khusus atau memasukkan tema Anti Korupsi. 

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pungutan Liar 
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A. Latar Belakang

Dalam kehidupan 

masyarakat tidak terlepas dari 

aturan-aturan yang berlaku, baik 

aturan yang tertulis maupun aturan 

yang tidak tertulis yang meliputi 

segala bidang kehidupan manusia 

termasuk di bidang jasa serta 

pelayanan masyarakat. Peraturan-

peraturan tersebut harus ditaati 

sepenuhnya oleh masyarakat. 

Peraturan tersebut ada dengan 

tujuan terciptanya kemakmuran dan 

keadilan dalam lingkungan 

masyarakat. Apabila peraturan-

peraturan tersebut dilanggar, maka 

akan mendapatkan sanksi yang tegas 

bagi yang melanggarnya oleh karena 

Indonesia adalah negara hukum.   

Korupsi bukan lagi sekedar 

masalah negara berkembang seperti 

Indonesia, tetapi telah menjadi 

masalah dunia. Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

memandang perlu mengadopsi 

“United Nations Convention 

Againts Corruption” (UNCAC) 

untuk memerangi korupsi di seluruh 

dunia. Indonesia menjadi salah satu 

negara yang telah meratifikasi 

konvensi tersebut melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Pengesahan United Nations 

Convention Againts Corruption. 

acara peluncuran fitur Go-Food 

tersebut di Jakarta1. 

Pungutan liar adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang atau 

Pegawai Negeri atau Pejabat Negara 

dengan cara meminta pembayaran 

sejumlah uang yang tidak sesuai 

atau tidak berdasarkan peraturan 

yang berkaitan dengan  pembayaran 

tersebut. Hal ini sering disamakan 

dengan perbuatan pemerasan, 

penipuan atau korupsi.2 

Seolah-olah tidak mau ribet 

dengan kondisi yang ada, warga 

masyarakat seperti memaklumi 

pungutan liar tersebut. Masyarakat 

mulai terbiasa dengan pemberian 

karena merupakan satu-satunya cara 

mereka untuk mendapatkan layanan 

secara cepat. Bahkan, dalam kondisi 

pelayanan sudah prima sekalipun, 

masyarakat masih merasa sungkan 

                                                 
1 Bambang Waluyo, 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Sinar Grafika, Jakarta,2016, hal 32 
2 Trias Palupi Kurnia Ningrum, 

Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungli, Balitbang DPR RI  Vol III No 20, 

Jakarta, 2016, hal 4 
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jika tidak memberikan sesuatu 

kepada pegawai instansi pemerintah 

pemberi pelayanan sebagai tanda 

terima kasih. 

Uang pelicin memang tidak 

menyebabkan kerugian Negara 

secara langsung namun praktek 

tersebut dalam jangka panjang akan 

merusak integritas dan mentalitas 

para pegawai instansi pemerintah 

pemberi pelayanan. Bagi para 

pegawai instansi pemerintah 

tersebut, sudah menjadi 

kewajibannya untuk memberikan 

pelayanan prima kepada 

warga.masyarakat, tanpa harus 

menerima uang tambahan dari 

pemohon layanan. Selain itu praktek 

uang pelicin melanggar hak-hak 

warga masyarakat lainnya untuk 

mendapatkan perlakuan yang adil 

atas pelayanan publik.3 

Pungutan liar yang akhir akhir 

ini diprioritaskan oleh Pemerintah 

sampai dengan dibentuknya tim 

sapu bersih pungutan liar (SABER 

PUNGLI) dan diketuai oleh 

Menkopolhukam Jend (purn) 

Wiranto dengan Ketua pelaksana 

                                                 
3BPKP, Upaya Pencegahan dan 

Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan 

Pelayanan Masyarakat, Jakarta Tim 

Pengkajian SPKN RI , 2002, hal. 6 

Irwasum Mabes Polri Komjen Dwi 

Priyatno, dengan dasar Peraturan 

Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 

2016 sebagai payung hukum 

operasional teknis adalah masalah 

yang dapat dikatakan telah menjadi 

kebiasaan sehari-hari dalam hal 

pelayanan publik. Sulit untuk 

melepaskan diri dari jerat pungutan 

liar ini. Disatu sisi masyarakat 

membutuhkan pelayanan yang 

prima, tetapi karena reformasi 

birokrasi yang belum optimal. 

Untuk itu maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat judul berjudul 

Analisis Tindak Pidana Pungutan 

liar Yang Berkaitan Dengan Perpres 

Nomor 87 Tahun 2016 Tentang 

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan 

Liar. 

 

 

A. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan penjelasan di atas 

maka, peneliti membuat perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan tentang 

tindak pidana pungutan liar ? 

2. Bagaimana upaya pemerintah 

dalam penanggulangan tindak 

pidana pungutan liar  ? 
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B. Metode Penelitian 

Penelitian hukum senantiasa 

harus diserasikan dengan disiplin 

hukum yang merupakan suatu 

sistem ajaran tentang hukum sebagai 

norma dan kenyataan.4 

Menggunakan metode penelitian 

berjenis Yuridis Normatif dengan 

sifat penelitian yaitu Deskriptif 

Analitis. Memusatkan perhatian 

kepada masalah-masalah 

sebagaimana adanya saat penelitian 

dilaksanakan, kemudian hasil 

penelitian diolah dan dianalisis 

untuk diambil kesimpulannya.5 

 

C. Sumber Bahan Hukum 

Adapun data yang diperoleh melalui 

study kepustakaan (librari research) 

bertujuan untuk mendapatkan 

konsep-konsep, teori-teori, dan 

informasi-informasi serta pemikiran 

konseptual dari peneliti baik berupa 

perundang-undangan dan karia 

ilmiah lainya. Data sekunder yang 

digunakan terdiri dari: 

                                                 
4 Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu 

Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2013, hal. 20 
5 

http://www.scribd.com/doc/306349047/Ada

pun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-

Analitis-Menurut-Sugiono diakses tanggal 

2 juni 2017 

aitu sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer yang 

adalah bahan-bahan yang 

bersumber dari Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b. Bahan Hukum Sekunder adalah 

Bahan Hukum Sekunder yaitu 

bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan-

bahan hukum primer.  

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan 

hukum yang memberikan 

penjelasan atau petunjuk 

terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder.6 

 

D. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

1.  Pengaturan Tindak Pidana 

Pungutan Liar  

Tindak pidana dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) dikenal dengan istilah 

Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan 

tentang hukum pidana sering 

mempergunakan istilah delik, 

sedangkan pembuat undang-undang 

merumuskan suatu undang-undang 

mempergunakan istilah peristiwa 

                                                 
6 Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji, Loc.cit. 
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pidana atau perbuatan pidana atau 

tindak pidana.7 

 

Strafbaarfei juga diartikan 

oleh Pompe sebagaimana dikutip 

dari buku karya Lamintang, sebagai 

Suatu pelanggaran norma (gangguan 

terhadap tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun dengan tidak 

sengaja telah dilakukan oleh seorang 

pelaku, dimana hukuman terhadap 

pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum.8 

 

Pasal 368 KUHP tindak 

pidana pemerasan dirumuskan 

dengan rumusan sebagai berikut :  

Barang siapa dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, 

memaksa orang lain dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, 

untuk memberikan sesuatu barang, 

yang seluruhnya atau sebagian 

adalah milik orang lain, atau supaya 

memberikan hutang maupun 

menghapus piutang, diancam, 

karena pemerasan, dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun. 

Pasal 423 KUHP Pegawai negeri 

yang dengan maksud 

                                                 
7Andi Hamzah, Hukum Pidana, Soft Media, 

Jakarta, 2016, hal 69 
8Andi Hamzah, Op.cit, hal  73 

menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, 

dengan menyalahgunakan 

kekuasaannya memaksa orang lain 

untuk menyerahkan sesuatu, 

melakukan suatu pembayaran, 

melakukan pemotongan terhadap 

suatu pembayaran atau melakukan 

suatu pekerjaan untuk pribadi 

sendiri, dipidana dengan pidana 

penjara selama-lamanya enam 

tahun9.  

Menurut ketentuan yang 

diatur dalam Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, kejahatan yang 

diatur dalam Pasal 423 KUHP 

merupakan tindak pidana korupsi, 

sehingga sesuai dengan ketentuan 

pidana yang diatur dalam Pasal 12 

huruf e dari Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999, pelakunya dapat 

dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau dengan pidana 

penjara paling singkat empat tahun 

dan paling lama dua puluh tahun 

dan pidana denda paling sedikit dua 

                                                 
9Andi Hamzah,Perundang-Undangan 

Sendiri Non Kodifikasi, Soft Media, 

Jakarta, 2014, 94 
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puluh juta rupiah dan paling banyak 

satu miliar rupiah.10 

 

Tindak pidana yang diatur 

dalam Pasal 423 KUHP maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan 

hukum di dalam rumusan Pasal 423 

KUHP itu merupakan suatu 

bijkomend oogmerk sehingga 

oogmerk atau maksud tersebut tidak 

perlu telah terlaksana pada waktu 

seorang pelaku selesai melakukan 

perbuatan-perbuatan yang terlarang 

di dalam pasal ini.
11

 

Perbuatan-perbuatan dengan 

menyalahgunakan kekuasaan 

memaksa oranglain untuk 

menyerahkan sesuatu, melakukan 

suatu pembayaran, menerima 

pemotongan yang dilakukan 

terhadap suatu pembayaran dan 

melakukan suatu pekerjaan untuk 

pribadi pelaku itu merupakan 

tindak-tindak pidana materil, hingga 

orang baru dapat berbicara tentang 

selesai dilakukannya tindak-tindak 

pidana tersebut, jika akibat-akibat 

yang tidak dikehendaki oleh 

undang-undang karena perbuatan-

                                                 
10Andi Hamzah, Ibid, hal 94 
11Ibid 

perbuatan itu telah timbul atau telah 

terjadi. Karena tidak diberikannya 

kualifikasi oleh undang-undang 

mengenai tindak-tindak pidana yang 

diatur dalam Pasal 423 KUHP, 

maka timbullah kesulitan di dalam 

praktik mengenai sebutan apa yang 

harus diberikan pada tindak pidana 

tersebut.12 

Sejak diperkenalkannya kata 

pungutan liar oleh seorang pejabat 

negara, tindak-tindak pidana yang 

dimaksudkan dalam Pasal 423 

KUHP sehari-hari disebut sebagai 

pungutan liar. Pemakaian kata 

pungutan liar itu ternyata 

mempunyai akibat yang sifatnya 

merugikan bagi penegakan hukum 

di tanah air, karena orang kemudian 

mempunyai kesan bahwa menurut 

hukum itu seolah-olah terdapat 

gradasi mengenai perbuatan-

perbuatan memungut uang dari 

rakyat yang dilarang oleh undang-

undang, yakni dari tingkat yang 

seolah-olah tidak perlu dituntut 

menurut hukum pidana yang berlaku 

hingga tingkat yang seolah-olah 

harus dituntut menurut hukum 

pidana yang berlaku, sedang yang 

dewasa ini biasa disebut pungutan 

                                                 
12Andi Hamzah, Ibid, hal 97 
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liar itu memang jarang membuat 

para pelakunya diajukan ke 

pengadilan untuk diadili, melainkan 

cukup dengan diambilnya tindakan-

tindakan disipliner atau administratif 

terhadap mereka, padahal kita 

semua mengetahui bahwa yang 

disebut pungutan liar itu sebenarnya 

merupakan tindak pidana korupsi 

seperti yang antara lain diatur dalam 

Pasal 12 huruf e dan f Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001.13 

 

Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang dapat mengakomodir 

perbuatan pungutan liar antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pasal 12 Huruf e Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 

2001 

Pasal 12 huruf e.Pegawai 

negeri atau penyelenggara 

negara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara 

melawan hukum atau dengan 

menyalahgunakan 

kekuasaannya, memaksa 

seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau 

menerima pembayaran 

                                                 
13Ibid 

dengan potongan, atau untuk 

mengerjakan sesuatu bagi 

dirinya sendiri.14 

 

2. Pasal 12 Huruf f 

Pasal 12 huruff menentukan 

bahwa permintaan, 

penerimaan, atau 

pemotongan pembayaran 

tersebut dilakukan oleh 

Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara pada 

waktu menjalankan 

tugasnya. Pengertian “pada 

waktu menjalankan tugas” 

dalam Pasal 12 huruf f 

adalah pada waktu 

menjalankan tugas 

sebagaimana yang melekat 

pada jabatan atau kedudukan 

dari Pegawai Negeri atau 

Penyelenggara Negara yang 

bersangkutan.15 

 

3. Berdasarkan Instruksi 

Presiden Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1977 

Tentang Operasi Tertib 

bertujuan untuk 

menghilangkan praktek-

praktek yang dilakukan oleh 

                                                 
14Andi Hamzah,  Ibid, hal 85 
15Leden Marpauang, Ibid, hal 46 
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oknum-oknum dalam 

aparatur Pemerintah yang 

tidak berdasarkan peraturan 

seperti pungutan liar dalam 

berbagai bentuknya dan 

untuk memperbaiki serta 

meningkatkan dayaguna dan 

hasil-guna aparatur 

Pemerintah, diperlukan 

adanya langkah-langkah 

penertiban secara 

menyeluruh dan terus 

menerus di dalam tubuh 

aparatur Pemerintah.16 

 

4. Pada tahun 2004, Pemerintah 

mengeluarkan Instruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi, 

terdapat 12 (dua belas) 

instruksi kepada para 

pimpinan birokrasi. 

 

5. Pada tahun 2012, Pemerintah 

meluncurkan Instruksi 

Presiden (Inpres) nomor 17 

tahun 2011 tentang Aksi 

Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi 

Tahun 2012. Inpres tersebut 

                                                 
16Trias Palupi Kurnia Ningrum, Ibid, hal 22 

melakukan lanjutan dari 

Inpres nomor 9 tahun 2011 

tentang AksiPencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi 

Tahun 2011 yang 

diluncurkan pada Mei 2011. 

6. Presiden Jokowi dibentuk 

satuan tugas sapu bersih 

pungutan liar didasarkan 

pada Perpres Nomor 87 

Tahun 2016. Saber Pungli, 

sebagaimana diketahui, 

merupakan bagian dari paket 

kebijakan hukum pertama 

Presiden Joko Widodo. 

Penanganan pungutan liar 

menjadi salah satu prioritas 

karena banyaknya keluhan 

tentang pungutan liar yang 

diterima Presiden Joko 

Widodo. Menurut Presiden 

Joko Widodo, jika pungli 

tidak ditangani, pengusaha 

atau investor akan makin 

malas berinvestasi di 

Indonesia17 

 

7. Saber Pungli mempunyai 

tugas melaksanakan 

pemberantasan pungutan liar 

secara efektif dan efisien 

                                                 
17Ibid 
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dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan personel, 

satuan kerja, dan sarana-

prasarana. Hal itu baik yang 

berada di kementerian 

lembaga atau pemerintah 

daerah. Adapun cara 

kerjanya, menekankan pada 

empat fungsi. Keempat 

fungsi itu, sebagaimana 

dijelaskan pada Pasal 3, 

adalah fungsi intelijen, 

pencegahan, penindakan, 

dan yustisi. Fungsi itu bisa 

berwujud membangun 

sistem pencegahan, 

pengumpulan data dan 

informasi dari 

kementerian/lembaga 

menggunakan teknologi, 

mengkoordinasikan dan 

melakukan operasi tangkap 

tangan, hingga memberikan 

rekomendasi soal sanksi.18 

 

 

Adapun untuk pendanaannya, akan 

menggunakan anggaran 

Kementerian Koordinator Politik, 

Hukum, dan Keamanan. Lebih 

lanjut, Perpres Saber Pungli ini tidak 

                                                 
18BPKP, Ibid, hal 18 

menjelaskan apa pasal yang akan 

dipakai untuk menjerat para pelaku 

pungli. Satgas bisa menggunakan 

Pasal 368 dan 423 KUHP tentang 

pemerasan yang ancaman 

hukumannya pidana penjara paling 

lama sembilan bulan (untuk non-

pegawai negeri sipil) dan enam 

tahun (untuk PNS). "Bisa juga 

dengan Pasal 12-e di UU Korupsi 

yang ancaman hukumannya adalah 

pidana penjara paling lama 20 tahun 

dan denda Rp 1 miliar. 

 

Kondisi pelayanan yang 

buruk dimanfaatkan oleh oknum 

untuk meminta uang tambahan. 

Oknum calo yang bekerja sama 

dengan orang dalam atau orang 

dalam sendiri yang bertindak 

sebagai calo biasanya menawarkan 

bantuan kepada warga masyarakat 

pemohon layanan untuk membantu 

penyelesaian layanan secara cepat 

dengan imbalan berupa uang dalam 

jumlah tertentu.19 

  Seolah olah tidak mau ribet 

dengan kondisi yang ada, warga 

masyarakat seperti memaklumi 

tawaran sang oknum tersebut. 

                                                 
19Trias Palupi Kurnianingrum, Ibid, hal 3  
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Anehnya, masyarakat kemudian 

mulai terbiasa dengan pemberian 

uang pelicin karena merupakan satu-

satunya cara mereka untuk 

mendapatkan layanan secara cepat. 

Bahkan, dalam kondisi pelayanan 

sudah prima sekalipun, masyarakat 

masih merasa tidak enak jika tidak 

memberikan uang pelicin kepada 

pegawai instansi pemerintah 

pemberi pelayanan sebagai tanda 

terima kasih.20 

Uang pelicin memang tidak 

menyebabkan kerugian Negara 

secara langsung namun praktek 

tersebut dalam jangka panjang akan 

merusak integritas dan mentalitas 

para pegawai instansi pemerintah 

pemberi pelayanan. Bagi para 

pegawai instansi pemerintah 

tersebut, sudah menjadi 

kewajibannya untuk memberikan 

pelayanan prima kepada warga 

Pungutan Liar masyarakat, tanpa 

harus menerima uang tambahan dari 

pemohon layanan. Selain itu praktek 

uang pelican melanggar hak-hak 

warga masyarakat lainnya untuk 

mendapatkan perlakuan yang adil 

atas pelayanan publik. 

                                                 
20 ibid 

Pengertian tentang tindak 

pidana dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) dikenal 

dengan istilah Strafbaarfeit dan 

dalam kepustakaan tentang hukum 

pidana sering mempergunakan 

istilah delik, sedangkan pembuat 

undang-undang merumuskan suatu 

undang-undang mempergunakan 

istilah peristiwa pidana atau 

perbuatan pidana atau tindak 

pidana.21 

Tindak pidana merupakan 

suatu istilah yang mengandung 

suatu pengertian dasar dalam ilmu 

hukum, sebagai istilah yang 

dibentuk dengan kesadaran dalam 

memberikan ciri tertentu pada 

peristiwa hukum pidana. Tindak 

pidana mempunyai pengertian yang 

abstrak dari peristiwa-peristiwa 

yang kongkrit dalam lapangan 

hukum pidana, sehingga tindak 

pidana haruslah diberikan arti yang 

bersifat ilmiah dan ditentukan 

dengan jelas untuk dapat 

memisahkan dengan istilah yang 

dipakai sehari-hari dalam kehidupan 

masyarakat. 

                                                 
21Andi Hamzah, Hukum Pidana, Soft 

Media, Jakarta, 2016, hal 69 
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Tindak pidana merupakan 

bagian dasar dari pada suatu 

kesalahan yang dilakukan terhadap 

seseorang dalam melakukan suatu 

kejahatan. Jadi untuk adanya 

kesalahan hubungan antara keadaan 

dengan perbuatannya yang 

menimbulkan celaan harus berupa 

kesengajaan atau kelapaan. 

Dikatakan bahwa kesengajaan 

(dolus) dan kealpaan (culpa) adalah 

bentuk-bentuk kesalahan sedangkan 

istilah dari pengertian kesalahan 

(schuld) yang dapat menyebabkan 

terjadinya suatu tindak pidana 

adalah karena seseorang tersebut 

telah melakukan suatu perbuatan 

yang bersifat melawan hukum 

sehingga atas perbuatannya tersebut 

maka harus bertanggungjawabkan 

atas segala bentuk tindak Pidana 22 

 

Beberapa contoh tentang bentuk 

penyelewengan tersebut antara 

lain:23 

a. Pungutan atas gaji/pensiun 

Pegawai Negeri oleh oknum 

instansi yang bersangkutan; 

Pungutan atas pengangkatan 

                                                 
22Ibid 
23Ibid 

Pegawai Negeri oleh instansi 

yang bersangkutan; 

b. Pungutan atas biaya-biaya 

perjalanan pegawai oknum 

instansi yang bersangkutan; 

c. Pungutan oleh oknum-

oknum instansi atas 

pembelian Departemen atau 

instansi, sehingga 

meningkatkan harga diluar 

kewajaran (dalam hal tender 

misalnya); 

d. Pungutan atas pemberian 

izin-izin seperti izin usaha, 

izin dagang, izin 

bangunan,izin kerja, 

paspordan sebagainya oleh 

oknum instansi yang 

bersangkutan dalam hal 

melakukan pelayanan 

kepada masyarkat dan hal-

hal semacam ini terjadi 

dihampir setiap instansi yang 

mengeluarkan, perizinan-

perizinan tersebut; 

e. Pungutan-pungutan oleh 

oknum-oknum 

penyelenggara Negara 

sebagai panitia pengadaan 

barang dan jasa untuk 

belanja rutin maupunbelanja 

pembangunan; 
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f. Pungutan-pungutan yang 

terjadi dalam pemasukan 

barang, khususnya di Bea 

&Cukai; 

g. Pungutan-pungutan yang 

terjadi dalam hal penyetoran 

pajak, sehingga besarnya 

pajak yang masuk ke Negara 

relatif kecil dibandingkan 

yang masuk ke oknum 

petugas pajak yang 

bersangkutan; 

h. Pungutan-pungutan resmi 

yang tidak didasarkan atas 

peraturan perundang-

undangan yang sah baik di 

Departemen maupun di 

Pemerintah Daerah; dan 

i. Pungutan-pungutan yang 

berhubungan dengan 

pemberian kredit oleh 

perbankan yang biasanya 

disebut uang hangus 

j. Pimpinan Instansi 

bersangkutan yang diawasi 

memberikan bantuan pada 

pelaksanaan pengawasan 

baik yang dilakukan oleh 

Inspektur Jenderal atau 

Instansi Pengawasan lainnya, 

seperti Direktorat Jenderal 

Pengawasan Keuangan 

Departemen Keuangan.  

 

 

2. Upaya Pemerintah Dalam 

Penanggulangan Tindak 

Pidana Pungutan Liar 

 

Adapun penanggulangan tindak 

pidana antara lain : 

1. Kebijakan Hukum Pidana 

(Penal Policy) 

 

Marc Ancel menyatakan, bahwa 

“modern criminal science” terdiri 

dari 3 (tiga)komponen, yaitu; 

“criminology”, “criminal law”, 

“penal policy”. Marc Ancel juga 

pernah mengemukakan mengenai 

kebijakan hukum pidana “penal 

policy”sebagaimana yang dikutif 

oleh Barda Nawawi Arief, bahwa 

“penal policy” adalah suatu ilmu 

sekaligus seni yang mempunyai 

tujuan praktis untuk memungkinkan 

peraturan hukum positif dirumuskan 

secara lebih baik dan untuk memberi 

pedoman tidak hanya kepada 

pembuat undang-undang, tetapi juga 

kepada pengadilan yang 

menerapkan undang-undang dan 

juga kepada para penyelenggara 
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atau pelaksana putusan 

pengadilan.24 

 

Pengertian kebijakan atau politik 

hukum pidana dapat dilihat dari 

politik hokum maupun dari politik 

kriminal. Menurut Sudarto yang 

dikutif oleh Barda Nawawi Arief, 

politik hukum, adalah:25 

a. Usaha untuk mewujudkan 

peraturan-peraturan yang 

baik sesuai dengan keadaan 

dan situasi pada suatu saat. 

b. Kebijakan dari negara 

melalui badan-badan yang 

berwenang untuk 

menetapkan peraturan-

peraturan yang dikehendaki, 

yang diperkirakan bisa 

digunakan untuk 

mengekspresikan apa yang 

terkandung dalam 

masyarakat dan untuk 

mencapai apa yang dicita-

citakan. 

Penanggulangan tindak pidana, 

yakni pertama ”total enforcement” 

(penegakan hukum 

sepenuhnya/total), khususnya 

penegakan hukum pidana substansif 

(substansif law of crime). 

                                                 
24Barda Nawawi Arief, Loc.cit ,hal  31. 
25Ibid, 34 

Penegakan hukum secara total 

inipun memiliki keterbatasan, sebab 

aparat penegak hukum dibatasi 

secara ketat oleh hukum acara 

pidana yang antara lain meliputi 

aturan-aturan penangkapan, 

penahanan, penggeledahan,  

penyitaan dan pemeriksaan 

pendahuluan serta hal lainnya.26 

 

Bertolak dari pengertian demikian, 

politik hukum pidana berarti 

mengadakan pemilihan untuk 

mencapai hasil perundang-undangan 

pidana yang paling baik dalam arti 

memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna. Maka politik hukum pidana 

itu mengandung arti, bagaimana 

mengusahakan atau membuat dan 

merumuskan  suatu  perundang-

undangan  pidana  yang baik. 

 

Penataan regulasi untuk 

menghasilkan regulasi hukum yang 

berkualitas. Aspek pembudayaan 

hukum harus menjadi prioritas. 

Upaya pemerintah untuk 

mengoptimalkan pemberantasan 

praktik pungli kemudian diperkuat 

dengan ditandatanganinya Perpres 

                                                 
26Syaiful Bakhri, Pengembangan Stelsel di 

Indonesia, Total Media, Jakarta, 2009, hal 

38 
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No. 87 Tahun 2016 tentang  Satuan 

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 

(Satgas Saber Pungli).27 

 

Latar belakang pembentukan 

Satgas Saber Pungli ini selain 

ditujukan untuk memberikan efek 

jera dan sanksi yang tegas bagi para 

pelaku pungutan liar juga sebagai 

langkah nyata karena tidak 

optimalnya fungsi dan tugas 

lembaga pengawasan internal pada 

masing-masing instansi pemerintah. 

Satgas Saber Pungli terdiri dari 

aparat penegak hukum yakni 

Kepolisian, Kejaksaan Agung, 

Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Hukum dan HAM, 

Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan, ORI, Badan 

Intelijen Negara, dan Polisi Militer 

Tentara Nasional Indonesia yang 

memiliki kewenangan untuk 

memberantas praktik pungli secara 

efektif dan efisien dengan 

pengoptimalan pemanfaatan 

personil, satuan kerja, dan sarana 

prasarana baik di tingkat 

kementerian/lembaga maupun 

pemerintah daerah.28 

 

                                                 
27Kemonkopolhukam, Ibid, hal 4 
28Ibid, hal 5 

 Tidak dipungkiri bahwa 

pembentukan Satgas Saber Pungli 

menuai pro dan kontra di 

masyarakat. Pihak yang setuju 

sangat mengapresiasi pembentukan 

Satgas Saber Pungli untuk 

pengoptimalan pemberantasan 

praktik pungli yang sudah 

meresahkan masyarakat. Namun di 

lain pihak, pembentukan Satgas 

Saber Pungli justru dinilai tidak 

perlu karena hanya akan membebani 

anggaran negara sehingga akan 

lebih baik untuk memperkuat 

pengawasan internal di masing-

masing instansi. 

 

 

2. Upaya Non-Penal dalam 

Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan 

 

Kebijakan kriminal 

menggunakan sarana non-penal 

menitik beratkan pada sifat preventif 

(pencegahan/penangkalan/pengenda

lian) sebelum kejahatan terjadi. 

Mengingat upaya penanggulangan 

kejahatan lewat jalur non-penal 

lebih bersifat tindakan pencegahan 

untuk terjadinya kejahatan, maka 

sasaran utamanya adalah menangani 
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faktor-faktor kondusif penyebab 

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor 

kondusif itu antara lain berpusat 

pada masalah-masalah atau kondisi-

kondisi sosial yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat 

menimbulkan atau menumbuh 

suburkan kejahatan.  

Penanggulangan kejahatan 

menggunakan upaya non-penal 

perlu digali,dikembangkan dan 

memanfaatkan seluruh potensi 

dukungan dan partisipasi 

masyarakat dalam upaya untuk 

mengefektifkan dan 

mengembangkan “extra-

legalsystem” atau “informal and 

traditional system” yang ada dalam 

masyarakat. Melakukan pengawasan 

internal pada masing-masing 

instansi dengan maksimal. 

Partisipasi masyarakat yang dapat 

dilakukan melalui website, saluran 

hotline. Mengedukasi siswa-siswi 

dari sekolah tingkat dasar hingga 

Perguruan Tinggi dengan  Mata 

pelajaran khusus atau memasukkan 

tema Anti Korupsi. Ditingkat 

Perguruan Tinggi khususnya 

Fakultas Hukum dengan 

mengedukasi melalui kurikulum 

dengan  mata kuliah Hukum Anti 

Korupsi. Meningkatkan 

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 

dan Karyawan. 

 

 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pungutan liar merupakan 

perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau Pegawai Negeri atau 

Pejabat Negara dengan cara 

meminta pembayaran sejumlah uang 

yang tidak sesuai atau tidak 

berdasarkan peraturan yang 

berkaitan dengan pembayaran 

tersebut. Akibat semakin maraknya 

pungutan liar tersebut maka 

pemerintah melalui Presiden 

mengeluarkan suatu peraturan 

Perpres No.87 Tahun 2016 Tentang 

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan 

Liar. 

2. Upaya penanggulangan tindak 

pidana pungutan liar Oleh 

Pemerintah ialah dengan cara 

membuat satuan tugas sapu bersih 

pungutan liar dan bekerja secara 

maksimal untuk menghapuskan 

pungutan liar serta masyarakat 

mampu berpikir kritis dan bersikap 

tegas dengan melakukan penolakan  
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pembayaran yang dibebankan atau 

mengadukan hal tersebut kepada 

pihak yang berwajib apabila 

dimintai pungutan liar dengan 

alasan yang tidak jelas. Adanya 

praktik pungutan liar tentunya 

sangat diperlukan pengawasan yang 

efektif dari lembaga lembaga terkait 

agar lebih memperhatikan proses 

birokrasi dan menanamkan kepada 

masyarakat mengenai pentingnya 

budaya disiplin, mengikuti prosedur 

yang telah ditetapkan.  

Partisipasi masyarakat yang dapat 

dilakukan melalui website, saluran 

hotline. Mengedukasi siswa-siswi 

dari sekolah tingkat dasar hingga 

Perguruan Tinggi dengan  Mata 

pelajaran khusus atau memasukkan 

tema Anti Korupsi. 

B.Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah dan Legislatif 

selaku pembuat kebijakan di dalam 

sistem pemerintahan dan bernegara 

di harapkan dapat mengeluarkan 

kebijakan yang lebih bersinergi dan 

lebih jelas kedudukan di dalam 

sistem perundang-undangan dan 

sistem penegakan hukum yaitu 

kebijakan pemberantasan pungutan 

liar dalam bentuk undang-undang, 

sehingga dapat memberi kepastian 

hukum di dalam penegakan hukum 

terkait penanggulangan pungutan 

liar. 

2. Aparat Penegak Hukum baik 

kepolisian, kejaksaan, dan lembaga 

peradilan baik peradilan umum dan 

peradilan militer serta Komisi 

Pemberantasan Korupsi di harapkan 

lebih bersinergi dan berkordinasi 

dalam pengangan pemberantasan 

pungli agar tidak terjadi tumpang 

tindih di dalam penegakan hukum 

sehingga penegakan dan 

penanggulangan pungutan liar 

menjadi lebih efektif. 

3. Kepada lembaga dan 

pimpinan dinas aparatur sipil negara 

terkait baik pusat maupun daerah 

agar lebih melakukan pengawasan 

terhadap bawahannya sebagai salah 

satu sarana pencegahan pungutan 

liar dan juga sebagai upaya 

penanggulangan pungutan liar di 

dalam tubuh birokrasi yang sangat 

sering terjadi.  
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