BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan amandemen undang-undang dasar 1945, pada perubahan
keempat tahun 2002, konsepsi sebagai negara hukum atau “Rechtsstaat” yang
sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan
tegas dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan, “ Negara Indonesia
adalah negara hukum”, maka konsepsi sebagai sebuah negara hukum diidealkan
bahwa hukum harus di jadikan panglima. Gagasan negara hukum itu dibangun
dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang
fungsional dan berkeadilan. Gagasan tersebut dikembangkan dengan menata
struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan
teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang
rasional dan impersonal dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Pembangunan sistem fungsional yakni menata struktur dan
infrastruktur kelembagaan bertujuan meningkatkan pencapaian sebagai suatu
negara yang berhasil dibidang pemberdayaan.
Negara dan hukum merupakan suatu entitas yang dapat di bedakan di pandang
dari istilah negara dan istilah hukum. Negara dapat di pandang sebagai bangunan
masyarakat sedangkan hukum sebagai conditio sine qua non, sehingga istilah
negara tidak dapat di pisahkan dari hukum, dalam hal ini di maksudkan negara
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sebagai suatu “bangunan hukum” (legal entity-legal subject)1. Berbicara negara
dan hukum tidak akan pernah lepas dari pembahasan pemerintah baik itu
memposisikan sebagai pemerintah yang merumuskan suatu peraturan hukum,
aparat pemerintah sebagai penegak hukum, atau bahkan sebagai pelaksana
tegaknya suatu aturan hukum. Posisi tersebut dikenal dengan pelayanan publik
karena dapat di lihat sisi fungsi pemerintah yang mengayomi, memfasilitasi
masyarakat sebagai suatu kewajiban dalam pelaksana tugas.
Pengertian umum sebagaimana tertuang di dalam peraturan perundangundangan

yakni UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,

mendefinisakan bahwa “ pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik” . Pelayanan publik juga berkaitan dengan hak dan kewajiban
masyarakat sebagai warga negara dalam rangka pemenuhan syarat sebagai warga
negara melalui salah satunya adalah administrasi kependudukan.
Dewasa ini didalam melaksanakan aktivitas pelayanan publik tidak jarang di
temukan pungutan terhadap kepengurusan dokumen baik itu kesehatan,
administrasi kependudukan fasilitas pendidikan dan lainnya. Atas dasar sukarela
tersebut sehingga menular menjadi suatu kebiasaan yang bertentangan dengan
undang-undang atau dikenal denga praktik pungutan liar. Pungutan liar adalah
pungutan yang di lakukan tanpa dasar hukum, penyerahan secara sukarela atau
terpaksa yang dilakukan oleh oknum pemerintah yang mempunyai wewenang
1

Nurtjahjo, Hendra, Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen, Rajawali Pers
2005, hlm 87.
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dengan tujuan memperkaya diri sendiri dengan melakukan pemerasan di dalam
istilah hukum pidana.
Praktik pungutan liar pada dasarnya sudah lama mewabah di masyarakat
Indonesia melalui Instruksi Presiden republik indonesia nomor 9 Tahun 1977
tentang Operasi Tertib. Di masa orde baru berkuasa, telah dilancarkan operasi
tertib, yang bermaksud menanggulangi pungli, di dalam usahanya mewujudkan
keadaan pemerintahan yang

diidamkan, yang mencerminkan pelayanan

masyarakat. Penanggulangannya tentu didasarkan pada asas hukum acara pidana,
yang mengandung tujuan represif untuk preventif, yang bersasaran terwujudnya
internasionalisasi hukum yang mapan termasuk pematuhan undang-undang yang
menjauhi pungli. Namun apa yang terjadi terhadap operasi tertib (OPSTIB) pada
zaman itu, penanggulangannya telah dilakukan, bukan untuk mencari kesalahan,
tapi karena hal ini dihawatirkan akan dapat melahirkan pungli gaya baru yang
tidak mustahil dapat dibuat oleh si pelaksana penanggulangan. Instruksi presiden
nomor 9 Tahun 1997 bertujuan untuk menghilangkan praktek-praktek yang di
lakukan oleh oknum pemerintah yang tidak berdasarkan seperti pungutan liar
dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil guna
aparatur pemerintah maka di lakukanlah upaya penertiban secara menyeluruh dan
terus-menerus di batang tubuh pemerintah
Untuk mengatasi masalah pungutan liar di Indonesia sesuai dengan
kewenangan Presiden sebagai bentuk penataan regulasi di bidang hukum maka
presiden telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang
saber pungli yakni tanggal 20 oktober 2016, dikeluarkannya perpres adalah di
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maksudkan untuk memberantas pungutan liar, dimana pungutan tersebut tidak
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tindakan pungli adalah tindakan
yang membudaya yang di mulai dari tingkat ASN sampai ke tingkat masyarakat
kecil. Menelusuri tindakan pungli tersebut pengertian pungli oleh, Soedjono
menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina: “Li” adalah sebuah
keuntungan; “Pung” artinya persembahan, jadi Pungli diucapkan Puuungli Li,
artinya adalah mempersembahkan keuntungan berupa proses memberi dan
menerima dan kemudian mencapai bentuknya yang mapan, dari sudut hukum
disebut sebagai “pungutan liar”. sebagai acuan maraknya aktivitas pungli yang di
lakukan oleh oknum pemerintah dalam ini tindakan yang sama di berlakukannya
peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2016 adalah bagaimana punggutan liar akan
menghambat bahkan merugikan sumber pemasukan bagi Negara di antaranya
bahaya pungutan liar yakni :
a. Memacu biaya ekonomi yang tinggi.
b. Rusaknya tatanan masyarakat.
c. Timbulnya masalah sosial dan kesenjangan sosial.
d. Hambatan pembangunan.
e. Timbulnya ketidakpercayaan masyakat terhadap kinerja pemerintah.
Urgensi peraturan tersebut juga di di lihat dari data indeks persepsi korupsi
(IPK) di mana di dapatkan dari hasil indek tersebut mengalamai angka kenaikan
di mana pada tahun 2015 tercatat skor indeks persepsi korupsi sebesar 36
menempati urutan ke 88 dari 187 negara yang telah di ukur, di bandingkan pada
tahun sebelumnya di tahun 2013, IPK sebesar 32 dan tahun 2014 angka tersebut
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naik menjadi 34, kenaikan tersebut skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19
peringkat dari tahun 2014 hal ini menunjukkan Indonesia dengan kelompok
Negara dengan korupsi tinggi, fakta yang sudah di lakukan oleh pemerintah di
antaranya: Unit pengendalian Gratifikasi, wilayah bebas dari korupsi, whistle
blower System dengan unit pengendalian ini pungli belum hilang 100%.2
Menindak peluang pungutan liar yang begitu besar di bentuknya tim
satuan berantas pungutan liar yang di instrusikan menyeluruh yang berlaku secara
nasional, sebagai pelaksana fungsi hukum yang telah di keluarkan agar
mendapatkan manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan
hukum menurut syahran basah adalah bentuk kepastian hukum qonditio sine qua
non adalah untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri, antara lain sebagai
berikut:
a. Pembentuk masyarakat, berfungsi sebagai pengarah yang hendak di
capai dalam kehidupan bernegara (Direktif).
b. Pembina kesatuan bangsa sebagai suatu fungsi (integratif)
c. Menjaga keselarasan, keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat
(stabilitattif).
d. Upaya penyempurna yang dari sikap maupun tindakan administrasi
negara yang selaras atau bahkan yang bertentangan (perfektif).

Kemenko
polhukam.2016
“satuan
tugas
sapu
bersih
pungutan
https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/knpk2016/Satgas_SABER_PUNGLI
oleh_Kemenko_Polhukam_RI.pdf diakses tanggal 4 Mei 2017
2

liar”
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e. Pertimbangan atas tindakan yang di lakukan baik administarasi negara
atau bahkan warganegara yang selaras atau bahkan bertentangan
bertujuan untuk memperoleh keadilan (korektif).
Di kota Batam untuk menindak lanjut atas di keluarkannya peraturan
presiden nomor 87 Tahun 2016, Pemerintah kota batam telah melantik tim unit
pemberantasan pungutan liar untuk mencegah kasus di lingkungan pemerintah,
sebagai penanggung jawab adalah walikota kota batam disuatu wilayah kota dan
untuk satu wilayah provinsi tanggung jawab tersebut ada pada gubernur dengan
istilah unit pemberantasan pungutan liar (UPP). Sejauh ini semenjak di kukuhkan
satuan unit pemberantasan pungutan liar telah terungkap beberapa kasus di
antaranya adalah pungutan liar yang di lakukan oleh

pegawai dinas

kependudukan dan pencatatan sipil terkait pengurusan akte kelahiran yang di
dapati melakukan pungutan liar ketika operasi tangkap tangan (OTT).
Rumitnya

sistem

administrasi

pengurusan

syarat

administrasi

kependudukan, maka masyarakat menginginkan jalan pintas, akibat lamanya
waktu yang di perlukan untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi sebagai
waga negara sebagai pendukung budaya pungli. Namun apakah tindakan
pemerintah mengeluarkan kebijakan di berlakukannya perpres Nomor 87 Tahun
2016 tersebut sudah menjawab kepentingan hukum memberikan kepastian hukum
terhadap tanggung jawab profesi pemerintah sebagai tugas melayani masyarakat.
Dalam realita masyarakat seringkali penerapan hukum tidak efektif,
persoalan efektivitas hukum merupakan jika melihat dari syarat-syarat
sebagaimana dikatan sebagai penerapan hukum mempunyai hubungan yang tidak
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bisa dipisahkan satu sama lain. Penerapan hukum yang dimaksudkan adalah
bertujuan sebagai penegakan hukum dimasyarakat, yakni sesuai dengan kajian
pertimbangan suatu aturan hukum harus sesuai dengan kepentingan hukum yang
berlaku secara, filosofis, yuridis dan sosiologis.
Efektivita hukum sebagaimana dikemukakan oleh soerjono suekanto adalah
kata efektif dimana suatu kelompok/golongan dapat mencapai tujuan hukum
sebagai pembimbing dan perubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.
Maka sebagai suatu syarat perubah perilaku manusia tersebut maka ada 2 jalur
alternatif penegakan hukum baik berupa paksaan internal dan proses peradilan.
Paksaan internal dimaksudkan sebagai fungsi hukum bersifat memaksa, tapi sifat
tersebut merupakan suatu unsur yang tidak mutlak sehingga unsur perilaku hukum
yang erat atau tidaknya dengan berdasarkan aturan hukum.3
Secara yuridis, tatanan hukum sangat di pengaruhi oleh sub-sub tatanan
yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan. Ketiga tatanan tersebut merupakan
pembangun terdapat didalam kehidupan masyarakat, sehingga keterkaitan dengan
efektivitas hukum adalah standar ukuran yang di jadikan tolak ukur untuk menilai
perilaku dan hubungan yang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum.
Berlakunya suatu aturan yang di pengaruhi oleh kebiasaan, hukum dan juga
di pengaruhi oleh faktor sosial dan personal. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi
masyarakat sebagai subjek melainkan lembaga-lembaga penegakan hukum.
Kesimpulan dari sebuah tatanan hukum adalah, masyarakat tidak bisa di monopoli

3

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung: CV. Ramadja Karya,
1988), hal 80.
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oleh hukum dan tingkah laku masyarakat tidak hanya mutlak di tentukan oleh
hukum, akan tetapi di pengaruhi oleh faktor sosial dan personal.4
Oleh karena itu pentingnya mengetahui efektivitas hukum semenjak di
berlakukannya putusan pemerintah terkait pungutan liar yang di lakukan dalam
objek pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang pada
prakteknya menimbulkan kesenjangan sosial, kondisi ekonomi yang tinggi, dan
sebagai faktor pengambat pembangunan dalam sebuah negara, sehingga pada
praktek penyelenggaraaanya perlu di telaah apakah telah sesuai dengan tujuan
pembentukan suatu peraturan hukum. Dari latar belakang yang telah di paparkan,
maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Peraturan Presiden
Nomor

87

Tahun

2016

Terhadap

Pemberantasan

Pungutan

Liar

di

Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah. (Studi Penelitian Satuan Tugas

Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam).

4

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
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1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan di atas, maka terdapat beberapa pertimbangan
penulis mengenai pembentukan tugas sapu bersih pungutan liar, sehingga
yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam proposal ini yakni di
antaranya:
a

Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar di
dalam peraturan presiden nomor 87 tahun 2016, dikota Batam?

b

Kendala apa yang dihadapi Tim satuan sapu bersih pungutan dalam
memberantas praktek pungutan liar di lembaga pemerintah?

c

Bagaimana peran tim saber pungli dengan diberikan kewenangan
unuk menertibkan pemerintah yang bersih bebas pungutan liar?

1.3

Tujuan dan Manfaat penelitian
1 Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian didalam laporan akhir ini sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana sikap tindak pemerintah kota
batam menindak lanjuti pungutan liar yang merusak tatanan
masyarakat di kota batam, apakah pembentukan tugas yang di
embankan sudah sesuai dengan aturan yang termuat di dalam
Peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2016.
b. Melihat riil nya dampak dari penerapan hukum sejak di
keluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut apakah telah
menjawab kepentingan hukum di masyarakat, serta dukungan
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masyarakat sejak diberlakukannya peraturan tersebut di kota
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 penulis dibidang Ilmu
Hukum pada umumnya, dan mengetahui penerapan kebijakan
pemerintah dalam membuat dan melaksanakan suatu kebijakan
dimana kedudukan pemerintah sebagai badan eksekutif sebagai
pihak yang menjalankan akan tetapi dalam hal ini diskresi
pemerintah berperan untuk menyelenggarakan asas umum
pemerintah yang baik hal ini di gunakan juga sebagai
kesesuaian penerapan suatu aturan hukum terhadap faktorfaktor yuridis, sosiologis diberlakukan perundang-undangan
tersebut
2. Manfaat Secara Praktis
Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah bahwa penelitian
ini juga bermaksud untuk dapat menjadi pedoman oleh
instansi-instansi terkait khususnya pendekatan hukum ke
masyarakat agar suatu kebijakan hukum di berlakukan
mendapat dukungan penuh oleh masyarakat.
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1.4 Sistematika Penulisan
Untuk memperjelaskan penulisan lebih lanjut, terperinci dan jelas maka
sistematika penulisan diatur sebagai berikut:
BAB I: PENDAHULUAN
Berisikan pemaparan umum tentang latar belakang, perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penulisan, sistematika penulisan, dan keaslian judul.
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
Diuraikan disini mengenai beberapa peraturan perundang-undangan
tentang:
a. Undang-Undang Dasar 1945.
b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagimana perubahan atas
undang-undang nomor 39 tahun1999, tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi, undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan korupsi
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan Publik
d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
kependudukan.
e. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
f. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 satuan tugas sapu bersih
pungutan liar.
g. Keputusan gubernur kepulauan riau nomor 2317
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Penulis membahas tujuan tentang:
a. Kepentingan Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pemerintah
nomor 87 tahun 2016 dan membentuk satuan tugas pemberantasan
pungutan liar secara nasional.
b. Efektif di berlakukannya peraturan perundang-undangan dalam
menertibkan pungutan liar dikantor pemerintah dalam melayani
kepentingan masyarakat.
c. Tinjauan tentang peran satuan tugas sapu bersih pungutan liar melalui
peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 dalam melakukan penegakan
hukum menangani kasus pungutan liar di instansi publik yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
BAB III: METEDOLOGI PENELITIAN
Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti
untuk menjawab rumusan permasalahan dari penelitian peneliti.
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menguraikan

tentang

hasil

permasalahan

berdasarkan

penelitian

rumusan

dan

masalah

pembahasan
peneliti

pokok

Efektivitas

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan
Pungutan Liar di kementrian/lembaga dan Pemerintahan Daerah
(Studi Pada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam).
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BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Penulis membahas kesimpulan dari pembahasan yang telah dikemukakan
dan juga memberikan saran, keterbatasan berdasarkan penelitian dan
pengetahuan penulis.
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