BAB IV
PEMBAHASAN
4.1

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pungutan Liar Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kota Batam.
Terbitnya peraturan presiden nomor 87 tahun 2016, merupakan langkah yang
dipilih oleh presiden untuk memberantas pungutan liar yang marak berkembang di
masyarakat, sehingga di perlukan suatu aturan untuk menjadikan pemerintahan
yang bersih, jujur dan adil. Peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang
satuan tugas sapu bersih pungutan liar (lembaran negara RI nomor 202 tahun
2016), kemudian di keluarkannya surat edaran MENPAM Nomor 5 tahun 2016
dan Intruksi Mentri Dalam Negeri nomor 180/3936/SJ, tentang pengawasan
pungutan liar. Dalam rangka menindak lanjuti peraturan presiden nomor 87 tahun
2016 di kepulauan riau melalui keputusan gubernur nomor 2317, telah
membentuk unit pemberantasan pungutan liar, terdapat 8 Unit Pemberantasan
Pungutan liar yang dibentuk disetiap wilayah kabupaten/kota. sebagaimana
diketahui wilayah provinsi kepulauan riau sendiri memiliki 5 wilayah kabupaten
dan 2 wilayah kota, masing-masing kabupaten/kota di bentuk unit pemberantasan
pungutan liar yang mempunyai tugas yang sama yaitu tugas pemberantasan
pungutan liar secara efektif dan efisien dalam rangka menuju pelayanan publik
yang transparan, bersih yang melayani kepentingan masyarakat. Sejak awal
pembentukan unit pemberantasan pungutan liar di Kepulauan Riau, telah
merangkum pelaksanaan tugas penegakan hukum memberantas pungli. Dasar
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pembentukan unit pemberantasan pungutan liar di provinsi kepulauan riau adalah
berdasarkan pasal 8 (ayat 2) PP No. 87 Tahun 2016:
“Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementrian/lembaga dan
pemerintahan daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar”
Unit yang di bentuk di pemerintahan daerah bertujuan untuk mengefektifkan kerja
satuan tugas yang di bentuk karena di suatu wilayah provinsi mempunyai lebih
dari satu kabupaten/kota dan setiap wilayah kabupaten/kota memiliki kantor dinas
pelayanan publik, seperti misalnya dinas kependudukan, dinas perhubungan, dinas
kebersihan, dinas lingkungan hidup, dinas kependidikan, serta banyak cabang
dinas kantor di bentuk di daerah kecamatan/kelurahan yang melayani kepentingan
masyarakat. Sejumlah tindakan yang dilakukan oleh unit pemberantasan pungli
dapat di lihat pada tabel 4.1.
NO

UPP PROVINSI /
KAB/KOTA

JML OTT

JML TERSANGKA

KET

1

2

3

4

5

1.

UPP PROV KEPRI

6

11

2.

UPP KOTA BATAM

4

6

3.

UPP
KOTA
PINANG

3

4

4.

UPP KAB BINTAN

1

1

5.

UPP KAB LINGGA

1

1

6.

UPP KAB KARIMUN

2

4

7.

UPP KAB NATUNA

2

3

8.

UPP KABUPATEN
ANAMBAS

-

-

19

30

JUMLAH

TANJUNG

KEP

Sumber: Rekapitulasi OTT Berdasarkan instansi, nomor: B/ / X/2017/UPP PROV.
KEPRI
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Pada tahun 2017 jumlah operasi tangkap tangan oleh unit pemberantasan
pungutan liar sebanyak 6 orang dan 11 tersangka di UPP Provinsi kepri,
sedangkan di kota batam jumlah OTT sebanyak

4 orang dengan 6 jumlah

tersangka, maka Penegakan hukum Unit Pemberantasan pungutan liar (UPP)
provinsi kepulauan Riau T.A 2017, adalah sebagai berikut:
1) Sasaran operandi tangkap tangan saber pungli adalah internal polri kantor
disduk capil, swasta/perorangan atau pasar, kantor pertanahan, pelabuhan,
tempat parkir dan objek wisata.
2) Kasus penanganan saber pungli dari hasil operasi Tangkap tangan
sebanyak 19 kasus dengan pelaku sebanyak 30 orang
3) Data UPP Provinsi kepulauan Riau 6 kasus, UPP kota Batam 4 Kasus,
UPP kota Tanjung pinang 3 kasus, upp kab Bintan 1 kasus, UPP kab
Lingga 1 kasus, Upp kab karimun 2 kasus, Upp kab natuna 2 kasus dan
Upp Kab kep Anambas masih nihil.
4) Adapun perkembangan penanganan kasus OTT saber pungli dengan 2
kasus P19, 5 kasus P21, 4 Kasus Sidang PN, 6 Kasus sudah Vonis, 1 kasus
SP3 dan 1 kasus masih dalam proses.
Dari hasil pelaksanaan oleh tim unit pemberantasan pungutan liar di kota batam
pada tahun 2017 menunjukan kinerja yang baik oleh satuan tim dan hal ini dapat
memberikan efek jera bagi aparat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan
pungutan liar.
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Kerjasama Tim unit pemberantasan pungutan liar ini dapat berhasil
dilaksanakan karena adanya 4 unit yang saling terkait sesuai dengan tupoksinya
masing-masing diantaranya adalah:
1. Unit intelijen.
Unit intelijen dalam melakukan pemberantasan pungli mempunyai tugas dan
fungsi, sebagaimana dikatakan tugas untuk mengumpulkan bukti dan keterangan
yang berkaitan dengan tugas untuk memata-matai, mengikuti, menjebak dan
menangkap pelaku pungutan liar. sedangkan fungsi unit intelijen yang di maksud
berupa:
a. Melakukan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang di
laksanakan oleh oknum pelaku pungli.
b. Melakukan kegiatan penyusupan, elicting dalam rangka memperoleh
bahan keterangan yang diperlukan.
c. Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua
pelaksana tugas.
d. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan
penegakan hukum yang dilaksanakan oleh satgas sapu bersih pungutan
liar dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas.
Jika di dalam suatu kementrian/lembaga dan pemerintah daerah, Unit Intelijen
dapat menjalankan tugas dan peranannya dengan baik, dikaitkan dengan
kemampuan unit intelijen dalam melakukan tugas penyelidikan, pemetaan terkait
kronologi kasus, menemukan modus perbuatan, sampai mengkrucut pada oknum
yang di tetapkan sebagai tersangka secara rapi dan tepat sasaran sangatlah
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dikatakan unggul dan kewajiban unit dalam menegakkan hukum sudah dapat di
katakan layak melaksanakan peran dan fungsi.
2. Unit Pencegahan
Fungsi unit pencegahan satuan tugas sapu bersih pungutan liar ditugaskan
untuk melakukan upaya-upaya pre-entif dan preventif baik melalui sosialisasi,
penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya
pungutan liar di antaranya, yaitu:
a. Melakukan pemetaan rawan pungli di setiap kementrian/lembaga dan
pemerintah daerah.
b. Mengoptimalkan fungsi satuan pengawas internal, baik pengawasan
melekat maupun pengawasan terhadap fungsional intern.
c. Pengawasan fungsional oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dan
badan pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan para
inspektur, sehingga lebih terkoordinir dan tersingkronisai.
d. Mengoptimalkan sistem pelayanan publik yang prima berbasis
teknologi informasi.
Beberapa kegiatan yang di lakukan unit pencegahan sekaligus sebagai solusi
untuk mengoptimalkan tugasnya, yaitu sebagai berikut:
1) Menjadi pembicara/pemateri dalam sosialisasi satgas saber pungli di
kementrian/lembaga dan pemerintahan daerah.
2) Melakukan kompanye budaya anti pungli.
3) Membuat iklan layanan masyarakat mengenai budaya anti pungli,
melalui media cetak (lokal/nasional), media elektronik (radio/stasiun
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televise lokal/nasional), aplikasi media sosial (instagram, Facebook,
twitter, yotube dan iklan videotronik.
4) Percetakan brosur, pamphlet, leatfet, spanduk, banner yang memuat
informasi singkat mengenai saber pungli
3. Unit Penindakan
Tugas unit penindakan adalah melakukan upaya-upaya refresif, yaitu
melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh
kementrian/lembaga dan pemeritahan daerah yang memberikan pelayanan publik.
Berkaitan dengan fungsi ini unit penindakan di wajibkan professional dalam
menindak tegas oknum aparat penyelenggara negara, pegawai negeri sipil ataupun
masyarakat yang terlibat dalam perbuatan pungutan liar yang bertentangan dengan
undang-undang.
4. Unit Yustisi
Dalam melakukan fungsi unit yustisi dalam melakukan penegakan hukum,
unit yustisi bertugas memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan saran
kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan
penindakan mengenai jenis penindakan yang akan di lakukan, apakah dilakukan
penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai kewenangannya.
Peran unit yustisi dapat di lihat jika dalam suatu kementrian lembaga dan
pemerintahan daerah dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan baik, berarti
dapat di gambarkan peran unit tersebut memiliki integritas hukum yang tinggi
serta sungguh-sungguh mengerti bahwa setiap orang berkedudukan sama di mata
hukum, tanpa melihat latar belakang seseorang demi tegaknya suatu keadilan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Sofyan, kepala pos komando unit
pemberantasan pungutan liar polda kepri, bahwa dengan hadirnya tim saber pungli
dan bekerja sama dengan upp provinsi kepri maka di harapkan dapat terciptanya
pemerintahan yang bersih, jujur, transfaran dan tanggung jawab terhadap
pelayanan masyarakat. Tim saber pungli memiliki hak penindakan, pengamanan
sampai dengan pengadilan untuk memberikan contoh fakta hukum kepada seluruh
aparat negara untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Instansi publik
merupakan fokus pemerintah dalam menegakkan hukum pungutan liar, karena di
terhadap pelayanan yang di berikan muncul peluang besar terjadinya pungutan
mengingat prosedur yang rumit dan waktu yang dibutuhkan relatif lama sehingga
masyarakat mencari cara mudah yaitu memilih jalan pintas untuk sebuah
kepengurusan dokumen kependudukan, dengan cara meminta tolong disertai
dengan imbalan sehingga cara tersebut terus berkembang menjadi kebiasaan dan
membudaya menjadi mental dan perilaku yang sulit di ubah.
Sebagai contoh penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar di Kota
Batam, telah dilakukan proses penegakan hukum terhadap 9 kasus pungutan liar
di antaranya di lakukan penegakan oleh Saber Pungli Polda Kepri dan operasi
tangkap tangan yang dilakukan oleh UPP kota batam. Penegakan hukum yang di
lakukan oleh unit pemberantasan pungutan liar berupa penanganan terhadap
laporan masyarakat telah terjadi pungutan liar. pungutan liar marak terjadi di
dinas-dinas tertentu yang menjalankan pelayanan publik sejauh ini berdasarkan
rekapitulasi operasi tangkap tangan unit pemberantasan pungutan liar di provinsi
kepulauan Riau dilihat berdasarkan table 4.2:
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NO

INSTANSI

JML KASUS

JML PELAKU

KET

1

2

3

4

5

1.

POLRI

2

2

2.

DISDUKCAPIL

1

2

3.

JURNALIS

1

2

4.

BPN

1

1

5.

MASYARAKAT

2

13

6.

BUMN

2

3

7.

SEKOLAH

1

1

8.

KELURAHAN

1

2

9.

DISHUB

1

1

10.

KPLP BP BATAM

1

1

11.

DINAS LH

1

2

19

30

JUMLAH

Sumber:Rekapitulasi OTT Berdasarkan instansi, nomor: B/ / X/2017/UPP PROV.
KEPRI

Data tersebut merupakan jumlah keseluruhan laporan yang di sampaikan oleh unit
pemberantasan pungutan liar yang ada di kepulauan riau yang melakukan operasi
tangkap tangan dalam memberantas pungutan liar.
Sedangkan untuk melihat perkembangan penegakan kasus dapat diperinci
sesuai penanganan oleh satuan kerja unit pemberantasan pungutan liar.sejauh ini
upaya penegakan hukum pemberantasan pungutan liar di provinsi kepulauan riau
di lihat pada tabel 4.3 Perkembangan penanganan kasus OTT unit pemberantasan
pungutan liar (UPP) provinsi kepulauan riau sebagai bukti penegakan hukum
beberapa kasus OTT di kota batam yang sejauh ini masih menduduki kota madya
yang masih urutan pertama penegakan kasusnya dengan 9 jumlah penegakan
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kasusnya, khususnya sebagai fokus penelitian penulis, dengan perincian sebagai
berikut:
Perkembangan penanganan kasus
No

Kasus

Lidik /
sidik

P
1
9

P21

Sidang
PN

1

2

3

4

5

6

1.

Pungli
di
cipta
puri
tiban batam

Vonis
7
Sidang

Sp3
8

disiplin dgn
putusan
mutasi
demosi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pungli di
dinas
kependuduk
an dan
catatan sipil

Penjara7
bulan

Pungli di
ruko botania
garden blok
e-1 no.9 kel
belian kec.
Batam kota
Pungli di pos
polisi
simpang dam
muka kuning
batam

Penjara 1
tahun 6
bulan

P21

Pungli di
warung kopi
empang
greenland
batam center
kota batam

Penjara 1
tahun 5
bulan

Pungli di
pelabuhan
penyebranga
n telaga
punggur kota
batam

Dalam
Proses
sidang

Pungli di
pelabuhan
batu ampar
batam

Proses
Sidang
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Perkembangan penanganan kasus
No

Kasus

Lidik /
sidik

P
1
9

P21

Sidang
PN

Vonis

Sp3

1

2

3

4

5

6

7

8

8.

Pungli di
Apotik
Kalista
Batam
Center

9

Pungli di
Dinas
lingkungan
hidup pemko
batam

P21

Lidik
/sidik

Sumber: Rekapitulasi OTT Berdasarkan instansi, nomor: B/ / X/2017/UPP PROV.
KEPRI.

Kasus pungutan liar di kota batam, menempati urutan terbanyak dari
kabupaten/kota yang ada di kepulauan riau. Dari penjelasan tabel 9 kasus yang di
tangani UPP kota batam dan

kasus di tangani oleh UPP Polda Kepri yang

menerima pengaduan dari masyarakat sesuai dengan alamat posko pengaduan
yang

tercantum

di

via

telpon/sms

melalui

082173609888/Email:

lapor@saberpunglikepri.id, di antaranya:
1. kasus pertama yang terungkap pada hari kamis, tanggal 13 Oktober 2016,
UPP kota batam melakukan operasi tangkap tangan terhadap oknum
kepolisian yang melakukan pemerasan dengan meminta uang sejumlah
Rp.500.000 kepada pengemudi mobil truck yang mengangkut 200 unit
monitor LCD dan 48 unit CPU komputer seken dengan menyatakan bahwa
barang tersebut (monitor lcd dan cpu komputer) tidak lengkap dokumennya
dan mengancam jika tidak memberikan uang truck dan barang tersebut
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(monitor lcd dan cpu komputer) akan diproses. Motif pelaku adalah
mengatakan dokumen terhadap barang tersebut tidak lengkap, sehingga jika
ingin di keluarkan harus membayar uang sejumlah Rp 500.000 tersebut. Pada
saat operasi tangkap tangan yang di lakukan di tangan pelaku didapati uang
sejumlah Rp 4.700.000. Terhadap pelaku dikenakan sidang kode etik yang di
tangani oleh SATRESKRIM POLRESTA BARELANG dengan pelanggaran
terhadap pasal 6 huruf Q, dan Huruf W, PP No. 2 Tahun 2003, tentang
peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia berupa
penyalahgunaan wewenang dan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk
apapun untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, sehingga sanksi
yang di terima berupa mutasi dari jabatan dan demosi yang merupakan
penurunan jabatan dalam suatu instansi berdasarkan data rekapitulasi hasil
OTT polda Kepri.
2. Penegakan terhadap kasus pungutan liar dikota Batam, berhasil dilakukan
UPP Provinsi kepulauan Riau, pada hari kamis 10 November 2016, dengan
modus pelaku yaitu melakukan pemerasan dan pengancaman dengan
mengaku sebagai petugas trafficking polda lalu melakukan pengecekan dan
melihat 6 orang TKI yang akan pulang ke Surabaya, sejumlah barang bukti
yang didapatkan dari hasil OTT yakni berupa uang Rp. 2.000.000 dan 2 unit
HP, kasus kemudian dibawa ke pengadilan untuk di lakukan penegakan
hukun sehingga oleh tuntutan jaksa penuntut umum, kemudian telah
diputuskan dipengadilan negeri dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.
Unsur yang terpenuhi perbuatan pelaku berdasarkan pasal 378 kuh pidana
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pasal yang dikenakan pasal 378 kuhp.” Barang siapa dengan maksud
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan
memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya
atau supaya memberikan hutang maupun mengphapusan piutang diancam
dengan pidana penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Sehingga dari penjelasan pasal dapat di perinci dengan subjek dan objek
hukum perbuatan pelanggaran pelaku pungli, antara lain:
- Barang siapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum
- Menggerakkan orang lain supaya:
- Menyerahkan barang suatu kepadanya (kepada pelaku)
- Memberikan hutang kepadanya (dalam hal ini pelaku)
- Menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku)
- Dengan menggunakan cara :
- Memakai nama palsu
- Tipu muslihat ataupun
- Rangkaian kebohongan
Unsur pidana dalam penafsiran pasal 378 kuhpidana oleh R. Soesilo
memberikan pengertian arti setiap unsur-unsur katentuan yang termuat dalam
pasal, dimana maksud membujuk artinya memberikan pengaruh dengan
kelicikan terhadap orang, memberikan barang artinya barang tersebut tidak
perlu harus diberikan kepada terdakwa sendiri sedangkan yang menyerakan
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itu tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, menguntungkan diri sendiri
dengan melawan hukum dimaksudkan menguntunggkan diri sendiri dengan
tidak berhak, nama palsu yang artinya namanya bukan namanya sendiri,
keadaan palsu misalnya mengaku bertindak sebagai agen polisi dan tipu
muslihat artinya tipuan yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikir
normal dapat tertipu.
3. Penegakan kasus selanjutnya adalah pemerasan dan pungutan liar oleh oknum
polisi yang terjadi dipos polisi simpang dam muka kuning, yang terjadi pada
tanggal 10 November 2016 dengan modus untuk menyelesaikan kasus agar
tidak diperpanjang, pada saat dilakukan penangkapan oleh tim penindakan
unit pemberantasan pungli maka didapatkan barang bukti hasil operasi
tangkap tangan berupa uang Rp 400.000. sehingga akibat perbuatan oknum
polisi tersebut di tuntut dengan pasal 13 ayat (1) huruf (e) dan pasal 15 huruf
b perkap No.14 tahun 2011 pasal 368 ayat 2 kuhp pidana dan saat ini proses
kasus di pengadilan sudah memasuki tahap P21.
4. Kasus

pemerasan

yang

selanjutnya

terungkap

berdasarkan

laporan

masyarakat sesuai fasilitas pengaduan yang telah disediakan oleh unit
pemberantasan pungli, pada 5 Desember 2016 kasus yang terjadi oleh oknum
pelaku seorang jurnalis dengan cara meminta sejumlah uang dengan alasan
untuk membantu operasional kantor kepada pemilik hotel kuning winsor atas
tuduhan menyalahi IMB hotel dengan imbalan tidak menaikan berita lagi,
lokasi operasi tangkap tangan diwarung kopi Empang Greenland batam center
kota batam. dari hasil operasi tangkap tangan oleh unit pemberantasan
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pungutan liar tersebut di dapati uang sejumlah Rp. 7.000.000 sebagai barang
bukti, oleh tuntutan jaksa penuntut umum penegakan terhadap kasus telah
diputuskan oleh pengadilan negeri batam yakni dengan hukuman penjara 1
tahun 5 bulan.
5. UPP kota batam juga melakukan penangkapan di pelabuhan penyeberangan
telaga punggur kecamatan nongsa kota batam pada hari Rabu, 19 april 2017.
tindakan yang dilakukan berupa penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar
dalam penentuan dan pemungutan tarif muat kendaraan ke kapal roro tujuan
tanjung uban, tanjung balai karimun dan dabo singkep uang senilai Rp
4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang
pembayaran dari saksi budiman dan tidak menggunakan tiket. Uang senilai
Rp 4.700.000 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang
pembayaran tidak menggunakan tiket, uang senilai Rp 37.000.000 (tiga puluh
tujuh juta rupiah) merupakan uang hasil korupsi selama 9 (sembilan) hari
terhitung mulai tanggal 11 april 2017 sampai dengan tanggal 18 april 2017
dan 1 (satu) buah brankas tempat penyimpanan uang Rp 37.000.000 tersebut.
Atas perbuatan pelaku dikenakan pasal 2 ayat (1) dan uu no. 31 tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau pasal 21 UU No. 28 tahun
1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan
atau pasal 3, sementara penanganan kasus tersebut masih dalam proses sidang
6. UPP provinsi kepulauan riau, melakukan operasi tangkap tangan terhadap
dinas lingkungan hidup pada tanggal 23 Oktober 2017 dalam proses sidang
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pengurusan dokumen di kantor lingkungan hidup dengan maksud agar
rencana berita acara pemerikasaan ditandatangani oleh kadis lingkungan
hidup kota batam, terhadap pelanggaran hukum yang di lakukan dikenakan
pasal 5 ayat 2 jo pasal 12 huruf (a) undang-undang nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi dan proses kasus saat ini adalah sedang
dalam proses pengadilan.
7. Putusan terhadap kasus pungutan liar yang menjadi analisa penulis adalah
tertuang dalam putusan pengadilan negeri batam yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap (incrah) pada perkara Nomor:24/Pid.B/2017/PNBtm
atas nama terdakwa Jamaris, SE. bin Jarjis (alm) alias Boy yang melakukan
pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen
kependudukan. sehingga saudara terdakwa Jamaris, SE bin Jarjis (alm) alias
Boy oleh jaksa penuntut umum didakwakan berdasarkan pasal 95B Jo pasal
79A, undang-undang republik Indonesia, nomor 24 tahun 2013 tentang
perubahan atas undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2006,
tentang Administrasi kependudukan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 yang telah di
putus oleh hakim pengadilan negeri batam dengan hukuman 7 bulan penjara
dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana
kurungan selama 1 bulan kurungan penjara.
Dalam hal penegakan hukum oleh tim unit pemberantasan pungutan liar
polda kepri melakukan operasi tangkap tangan berdasarkan laporan dari
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masyarakat. Pada tanggal 17 Oktober 2016 sekiranya pukul 14:00 wib,
petugas kepolisian dari kepolisian daerah kepulauan Riau berdasarkan adanya
informasi tentang maraknya pungutan liar, melakukan pendalaman informasi
tentang laporan pungutan liar yang terjadi di kantor dinas kependudukan dan
pencatatan sipil kota batam, petugas kepolisian mendatangi kantor dinas
kependudukan dan catatan sipil kota batam untuk melakukan pemeriksaan
dan pengeledahan terkait pungutan liar, salah satunya diruang kerja terdakwa
jamaris selaku kepala bidang pencatatan sipil penduduk, pada dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kota batam. Seperti diketahui bahwasanya
kepala bidang pencatatan sipil penduduk berwewenang melakukan verifikasi
dokumen permohonan akta kependudukan yang diajukan oleh masyarakat.
Adapun hasil dari pada penggeledahan tepatnya di ruangan jamaris alias Boy
ditemukan sejumlah uang sebesar Rp 2.484.000,00 (Dua juta empat ratus
delapan puluh empat ribu) di kantong celana jamaris yang kemudian menjadi
alat bukti di mana uang sejumlah Rp. 1.984,000,00 (satu juta sembilan ratus
delapan puluh empat ribu) merupakan uang pribadi terdakwa dan sisanya Rp.
500,000 (Lima ratus ribu) dirampas oleh negara karena berdasarkan pungutan
yang di lakukan terhadap pengurusan dokumen kependudukan. Kepengurusan
dokumen kependudukan yang disertai dengan pungutan biaya tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara menyerahkan kepada loket pelayanan untuk
dilakukan register, selanjutnya berkas akan masuk ke meja terdakwa selaku
kepala bidang catatan sipil dinas dinas kependudukan dan pencatatan sipil
kota batam, kemudian menyetujui dan memverifikasi berkas permohonan
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untuk diproses penerbitan atau pembuatan akte kependudukan yang di
mohonkan. Perbuatan terdakwa melakukan pungutan biaya kepengurusan
dokumen kependudukan semenjak tahun 2011 dengan jumlah 3 (tiga) sampai
10 (sepuluh) berkas perbulannya dengan tujuan memperlancar proses
pengurusan dokumen.
Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pungutan biaya di atur dan
diancam pidana pasal 95B jo pasal 79 A undang-undang Republik Indonesia
nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang republik
Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana:
Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh jamaris:
1. Berdasarkan pasal 95B undang-undang nomor 24 tahun 2013 pengertian
pasal yakni ”Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan,
kecamatan, UPT, Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang
memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan
biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen
kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Unsur objektif:
a. Setiap pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan setiap peristiwa penting yang di alami sesorang pada
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instansi pelaksana yang penggangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang
dialami

sesorang

meliputi

kelahiran,

kematian,

perkawinan,

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubaan status
kewarganegaraan, dan semua ini dilaksanakan secara gratis sesuai
dengan di lengkapi stempel basah yang di dapatkan atas pelayanan
yang diberikan.
Unsur subjektif:
a. Perbuatan terdakwa sebagai pejabat negara telah bertentangan dengan
ketentuan undang-undang administrasi kependudukan dan peraturan
terkait oleh menteri pemberdayaan aparatur negara.
b. Pejabat tersebut mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan
buruk sesuai dengan hukum yang berlaku serta mampu bertanggung
jawab (cakap hukum).
2. Pasal

79A

berbunyi

“Pengurusan

dan

penerbitan

Dokumen

Kependudukan tidak dipungut biaya”.
Unsur objektif:
a. Setiap pejabat negara dilarang memungut biaya berdasarkan standar
oprasional tugas kepegawaian pada dinas kependudukan kota batam.
b. Setiap pejabat berkewajiban melayani penduduk, mengayomi dan
bertanggung jawab atas semua dokumen yang di peroleh.
Unsur subjektif:
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a. Berdasarkan fakta hukum

saudara terdakwa telah mengakui

perbuatannya secara sadar.
b. Hak setiap warga negara melaporkan peristiwa kependudukan untuk
memperoleh kewajiban sebagai warga negara berdasarkan dokumen
yang di terbitkan oleh dinas kependudukan kota batam.
Maka unsur objek dan unsur subjek kepada terdakwa jamaris yang didalilkan
oleh tuntuan jaksa telah terpenuhi, sehingga oleh putusan hakim pengadilan negeri
batam, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melalui putusan nomor
24/Pid.B/2017/PNBtm dengan pidana penjara selama 7 bulan, dengan pidana
denda sebesar Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila
tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Melihat kasus jamaris bin jarjis yang melakukan pungutan liar oleh jaksa
penuntut umum di tuntut berdasarkan undang-undang pelayanan publik nomor 24
tahun 2013 pasal 95B undang-undang nomor 24 tahun 2013, pengertian pasal
yakni ”Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT,
Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau
memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam
pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Dan pasal 79A “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak
dipungut biaya”.
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Maka menurut penulis seharusnya JPU menggabungkan tuntutan primer pasal
95B dan tuntutan sekunder pasal 12 huruf e secara aktif dan 12 f secara pasif yang
di lakukan oleh oknum pemerintah sebagai aparat pelayanan publik. kaitan dengan
undang-undang komisi pemberantasan korupsi, dimana penjabaran korupsi
berdasarkan undang-undang tipikor, undang-undang nomor 20 tahun 2001
sebagaimana perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak
pidana korupsi.
Pasal 12
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Pasal 12 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 dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Pasal 12 f:
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan
tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut
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mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan
merupakan utang.
Penjelasan pasal 12 menenjelaskan perbuatan yang di lakukan secara aktif
yang dilakukan oleh pegawai negeri dikaitkan dengan kasus pungutan liar di dinas
kependudukan dan pencatatan sipil maka atas pengenaan pasal yang didakwakan
yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
Subjek hukum:
-

Pegawai negeri dan penyelengara negara yang menjalankan tugas, saat
melaksanakan tugas dan jabatan

-

Menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum menyalahgunakan
kekuasaan

Objek Hukum:
-

Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu

-

Menerima pembayaran dari bukan yang seharusnya

kepada saudara Jamaris bin Jarjis, jaksa penuntut umum dalam memberikan
tuntutan dalam bentuk dakwaan campuran yaitu baik tuntutan secara primer
maupun sekunder sehingga kepastian, keadilan dan kemanfaatan dapat diterapkan
kepada pelaku untuk memberikan efek jera dan contoh kepada aparat pemerintah
lainnya, bukan dakwaan tunggal seperti yang di terima jamaris saat ini 6 bulan
kurungan dan kurungan pengganti 1 bulan, karena menurut penulis hal ini tidak
menimbulkan dampak positif untuk menegakkan hukum atau memberantas
pungutan liar.
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Maka

seharusnya

JPU

memberikan

tuntutan

yang

terberat

bagi

tersangka/terdakwa dan malah bukan yang teringan, karena tuntutan JPU telah
memenuhi unsur-unsur dari pada tindak pidana korupsi bagi jamaris bin jarjis,
dimana pasal 12 ancaman minimal adalah 4 (empat) tahun dan paling lama 20
(dua puluh tahun) sedangkan pada pasal 95B UU pelayanan publik paling lama 6
tahun. Sehubungan dengan hal tersebut sewajarnya JPU menuntut terdakwa
jamaris dengan pasal 12 UU Tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun dan bukan
berdasarkan palsa 95B UU pelayanan publik agar supremasi hukum dapat di
tegakan.
Adapun kronologi dari pada tuntutan JPU adalah sebagai berikut: berdasarkan
keterangan tim unit pemberantasan pungutan liar dinas kependudukan kota batam
tertangkap 2 orang pelaku pungutan liar yakni terdakwa irwanto bin M. Yunus
alias iwan sebagai penerima berkas permohonan lalu menyampaikan kepada
jamaris untuk di urus dokumen kependudukan tersebut dengan perantara calo
yang memungut biaya kepada masyarakat yang melakukan pengurusan.
Dari pemaparan penguatan kasus di atas dapat dilihat penggenaan pasal yang
di gunakan, posisi antara jamaris dan iwan dalam hal ini.Jamaris adalah kepala
bidang pencatatan sipil penduduk, sedangkan iwan adalah staf pencatat
perkawinan. Saudara Jamaris tidak melakukan pemungutan biaya secara langsung
akan tetapi melewati iwan dan calo yang mengurus dokumen penduduk. Oleh
pengadilan negeri batam dengan nomor putusan 25/Pid.B/2017/PN Btm,
penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh)
Bulan, dengan barang bukti berupa uang senilai Rp 700.000 dengan perincian
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pecahan Rp 100,000 sebanyak 1(satu) lembar, dan pecahan Rp 50.000 sebanyak
12 (dua belas) lembar. Pertimbangan terhadap kasus di atas yang di kenakan
kepada terdakwa pasal 95B jo pasal 55 (1) yang seharusnya saudara irwanto
didakwakan dengan pasal 95B jo pasal 57(1):
“ Dalam hal pembantuan maksimum pidana pokokterhadap kejahatan, dikurangi
sepertiga”
dan bukan berdasarkan pasal 55 yang menyatakan bahwa:
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana artinya turut serta melakukan
tindak pidana.
Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis menilai berdasarkan tuntutan jaksa
di nyatakan tidak cermat tidak teliti dan tidak memiliki rasa keadilan.Melihat
kronologi kasus penulis dapat menyatakan iwan dalam melakukan tindakan
pelanggaran dibawah perintah jamaris artinya merupakan perintah jabatan saat
melakukan tugas. Berkaitan dengan perintah atasan menandakan iwan dalam
melakukan pelanggaran dibawah tekanan konsekuensi apabila tidak di laksanakan
perintah tersebut tidak professional dalam bekerja. Ketidak sesuaian terhadap
tuntutan yang seharusnya, menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia,
ketidakcermatan dalam putusan jaksa terhadap irwanto menyebabkan kondisi
irwanto di rugikan dengan setatus terpidana kasus pungutan liar.
Dari hasil wawancara dengan Aiptu Sofyan disertai dengan dasar hukum
yang ada maka penulis memberikan pendapat bahwasanya penegakan hukum
yang di lakukan terkait wilayah kerja satuan tugas memberantas pungutan liar
terdapat perbedaan antara pungutan liar oleh satgas saber pungli/UPP untuk di
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setiap provinsi dan korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). Penegakan
hukum oleh komisi pemberantasan korupsi berdasarkan ketentuan undang-undang
nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, pasal 11 mengenai
batas kewenangan KPK dalam menangani perkara, KPK berwewenang melakukan
penyelidikan , penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi: (c) menyangkut
kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Sedangkan satuan tugas sapu bersih pungutan liar memberantas berdasarkan
perpres 87 tahun 2016 serta dapat dilihat didalam keputusan Gubernur nomor
2317 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar provinsi kepri dengan tujuan
untuk memberantas sampai dengan sub terkecil dari pungutan yang di lakukan
tanpa dasar hukum tersebut (Pungli).
Pelaksana tugas unit pemberantasan pungutan liar berdasarkan perpres 87
tahun 2016, Presiden sebagai penanggung jawab di pusat dan kementrian hukum
dan hak asasi manusia, pembentukan tim unit pemberantasan pungutan liar
tersebut berdasarkan ketentuan pasal (8 ayat 2) perpres 87 tahun 2016 “dalam
melaksanakan pungutan liar, kementrian/lembaga dan pemerintah daerah
membentuk unit pemberantasan pungutan liar” maka tujuan dibentuk unit
pemberantasan pungutan liar di daerah provinsi, agar dapat menunjang
pelakasanaan upp kepri

yang efisien dan efektif melaksanakan satuan kerja.

Sesuai dengan arahan yang termuat dalam peraturan presiden nomor 87 tahun
2016 bahwasanya pelaksanaan yang di embankan kepada anggaran pendapatan
belanja daerah maka di provinsi kepulauan riau dengan dikeluarkannya keputusan
gubernur nomor 2317 tentang (Satuan tugas sapu bersih pungutan liar) sejak
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ditetapkannya keputusan tersebut di tanggung biaya oprasional tugas di tanggung
oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keputusan gubernur nomor 2317
juga menetapkan perincian mengenai satuan tugas unit pemberantasan pungutan
liar di provinsi kepulauan riau menetapkan satuan tugas di antaranya:
1. Pengendali/penanggung jawab memiliki tugas mengendalikan dan
mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Satgas saber pungli daerah
kepada ketua pelaksana satgas pungli Nasional.
2. Wakil penanggung jawab, memiliki tugas membantu seluruh tugas
penanggung jawab.
3. Ketua pelaksana unit, yang memiliki tugas:
a. Membuat rencana strategi dalam rangka penjabaran kebijakan
daerah
b. Melaporkan kegiatan Satgas kepada Gubernur Kepulauan Riau
secara priodik setiap bulan atau waktu-waktu dalam hal yang
bersifat khusus dan kontijensi.
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam
pengumpulan data informasi pendukung kegiatan satgas.
d. Melakukan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap
pelaksana harian dan seluruh unit tugas.
4. Wakil ketua pelaksana, membantu tugas dan fungsi ketua pelaksana
5. Kelompok ahli, memiliki tugas memberikan masukan dan saran kepda
gubernur berkaitan dengan tugas satuan tugas dan memberikan asitensi
terhadap perencanaan pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan satgas.
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6. Sekretaris, memiliki tugas membantu pelaksanaan tugas ketua
pelaksana unit satgas dalam pelaksanaannya.
7. Kelompok kerja unit intelijen memiliki tugas:
a. Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operasi yang
dilaksanaka oleh oknum pelaku pungutan liar
b. Melakukan

kegiatan

penyusupan,

elicting

dalam

rangka

memperoleh bahan keterangan yang di perlukan
c. Membuat laporan keterangan hasil penyelidikan kepada ketua
pelaksana satgas
d. Membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan
penegakan

hukum

yang

dilaksanakan

oleh

satgas

dari

kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas.
e. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas
unit saber pungli di setiap instansi pelayanan publik.
8. Kelompok kerja unit pencegahan, memiliki tugas melakukan upaya
preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan
lain yang mencegah terjadinya pungutan liar.
9. Kelompok kerja unit penindakan memiliki tugas, upaya refresif (OTT)
terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi di seluruh
instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
10. Kelompok kerja unit Yustisi, memiliki tugas memberikan masukan
dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah
dilakukan penindakan.
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Dari sejumlah penegakan hukum yang di lakukan oleh unit pemberantasan
pungutan liar maka, total uang yang diselamatkan untuk wilayah kota batam yang
menjadi barang bukti sejumlah Rp 87.302.000 (Koran sindo Batam, Senin 8 Mei
2017) jumlah kerugian negara akan meningkat jika tidak terawasi dengan baik

oleh lembaga yang menangani penegakan hukum pungutan liar, apalagi dengan
situasi kota batam sebagai pusat industri dengan didukung infrastruktur yang
memadai memungkinkan orang datang untuk mencari pekerjaan dan menetap.
Permasalahan yang terjadi dilapangan termasuk di dalam hal kualitas pelayanan
dalam instansi publik yang memberikan jasa, serta kebiasaan yang sulit di ubah
memungkinkan adanya peluang besar terjadinya pungli walaupun ruang gerak
pelaku pungli sangat sempit. Pada umumnya praktek pungutan liar terjadi di
layanan publik tingkat rendah jika dibandingkan dengan korupsi. Faktor penyebab
terjadinya pungutan liar adalah disebabkan oleh integritas pelaku yang lemah,
terbukanya peluang pungutan liar, lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya
di bangun, informasi yang tidak terjalin baik antara masyarakat dengan unit
pencegahan yang melakukan sosialisasi terkait transparansi pelayanan publik.
Kultur budaya pungli sudah menyatu di kehidupan masyarakat. Budaya saling
kenal, ingin membantu tanpa melaui prosedur membuat peluang besar praktik ini
tetap berkembang, sehingga jika dilihat posisi masyarakat sangat rentan menjadi
korban pungutan liar karena daya tawar rendah. Posisi rentan tersebut dilakukan
dengan memaksa untuk menyerahkan uang. Mengantisipasi hal yang demikian
satuan tugas terus melakukan pembenahan baik mengenai Punishmant maupun
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pengawasan budaya pungutan liar. Terhadap langkah-langkah tersebut upaya yang
di maksudkan adalah
a. Penindakan tegas terhadap Aparatur sipil negara yang melakukan
pungutan liar, agar tidak menjadi contoh penyalahgunaan wewenang,
penyelahgunaan
terhambatnya

wewenang

tersebut

program-program

yang

dapat

mengakibatkan

direalisasikan

untuk

meningkatkan pelayananan kepada masyarakat, sehingga menyusutnya
sense of responsibility (rasa tanggung jawab), menyusutnya rasa
tanggung jawab juga menjadi tolak ukur penilaian terhadap pelayanan
publik sehingga dampak negatif yang di timbulkan adalah pendangan
atas kurang sigapnya aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan,
b. Mengupayakan pemakaian system pelayanan berbasis teknologi
informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antara pembeli dan
penerima layanan.
c. Melakukan pengawasan internal kepada pejabat dan pegawai para
bawahan masing-masing untuk mencegah terjadinya praktek pungutan
liar.
d. Memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap
standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transfaran,
melakukan pengarahan dan pembinaan secara berkala kepada pejabat
dan pegawai agar meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas
pelayanan kepada masyarakat
e. Merespon secara cepat mengenai laporan terjadinya pungutan liar, dan
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f. Membuka kotak saran kepada masing-masing unit kerja dan menindak
lanjuti.
Dari sejumlah penegakan kasus yang dilakukan dengan laporan yang di
dapatkan dari UPP polda kepri, dapat di tarik suatu kesimpulan bahwasanya upp
kota/kabupaten masih membutuhkan evaluasi dalam mewujudkan pemerintahan
yang bersih serta satuan tugas yang efektif dan efisien dalam memberantas
pungutan liar, terutama UPP kota batam yang menjadi fokus penulis dalam
melakukan penelitian dan penggalian informasi terhadap perkembangan unit yang
dibentuk. Berdasarkan laporan rekapitulasi OTT dan sosialisasi yang di dapatkan
dari pos komando utama unit pemberantasan pungutan liar polda kepri, di kota
batam operasi tangkap tangan pungutan liar lebih banyak di lakukan oleh UPP
provinsi kepri di bandingkan UPP kota batam. UPP provinsi kepulauan riau
memiliki ruang gerak yang luas, artinya bisa melakukan penindakan terhadap
laporan yang di terima di wilayah kabupaten/kota.Tentunya dengan predikat
terbanyak melakukan pengungkapan kasus pungutan liar, sebagai komando
pelaksanaan membutuhkan kerjasama tim dalam meningkatkan kualitas kerjasama
aparat penegak hukum. Seperti yang diketahui bahwasnya dalam tubuh unit
pemberantasan pungutan liar bukan hanya dari pihak kepolisian akan tetapi dalam
struktur organisasi adanya akademisi, inspektorat, ombudusman yang mewakili
kepentingan masyarakat terhadap praktek pelayanan publik.
Penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar tentu masih membutuhkan
evaluasi salah satunya berupa sikap professional oleh aparat penegak hukum.
Karena diketahui yang melakukan pungutan liar bisa jadi lebih senior atau bahkan
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pangkatnya lebih tinggi dari jabatannya di kepolisian, tentu membutuhkan
keberanian membuktikan sumpah dan janji pelaksaan tugas dan kewajiban. Satu
hal yang menjadi pengawas didalam realita pelaksanaan yakni peran serta
masyarakat seperti yang tertulis di dalam peraturan presiden nomor 87 tahun
2016, bahwasanya peran yang di maksudkan adalah berperan aktif dalam
membantu upaya pemberantasan pungli yang marak berkembang. Peran serta
masyrakat adalah bentuk dukungan masyarakat melapor jika adanya praktek
pungutan liar, berfikir untuk taat hukum bahwasanya kepengurusan suatu
dokumen mempunyai prosedur dan batasan waktu yang ditentukan, mengajarkan
diri untuk berbuat jujur dan cerminan perilaku yang baik bahwasanya menyuap
adalah perbuatan dosa yang dilarang sesuai dengan ajaran agama.
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4.2

Kendala yang dihadapi Tim unit pemberantasan pungutan liar dalam
pelaksanaan tugas memberantas praktek pungutan liar.
Pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungutan liar, tentu mempunyai
hambatan dan rintangan di lapangan sebagai bentuk tantangan menjadi satuan
tugas yang efektif dan efisien yang merupakan tujuan di bentuk satuan tugas di
dalam peraturan presiden nomor 87 tahun 2016. Hambatan atau kendala dalam
pengertian umum keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan
tidak terlaksana dengan baik, akan tetapi di tubuh UPP sendiri kendala tersebut
merupakan sesuatu yang wajar sebagai bentuk evaluasi unit untuk membentuk
satuan tugas yang handal dan professional. Didalam perpres nomor 87 tahun
2016, ayat 2 sebagaimana berikut:
“Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan
liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil,
satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga
maupun pemerintah daerah”.
Maka atas dasar tugas tersebut sebagai tujuan dibentuknya satuan tugas adalah
untuk memberantas pungli yang mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan
kerja dan prasarana yang baik, merupakan syarat penting dalam sebuah indikator
penegakan hukum. Sebagaimana kelanjutan satuan kerja yang dibentuk, ada 4
bagian penting didalam satuan kerja satgas saber pungli. Satuan kerja tersebut
tertulis di penjelasan pasal 3 peraturan presiden nomor 87 tahun 2016:
“ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dengan ayat 2 satgas saber
pungli menyelenggarakan fungsi:
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a. Intelijen
b. Pencegahan
c. Penindakan
d. Yustisi
Sehubungan dengan kendala tugas tim saber pungli tetap melakukan upayaupaya untuk mengeleminir (memperkecil) ruang gerak terjadinya pungutan liar
oleh oknum aparat pemerintah. Penulis membahas terlebih dulu berdasarkan hasil
wawancara yang di lakukan berupa kendala umum unit pemberantasan pungutan
liar, maka hasil wawancara dari Bapak Aiptu Sofyan, SH di Polda kepri, di dapati
4 kendala umum pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungutan liar, di
antaranya:
1.

Lintas Instansi
Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dan suap yang

terjadi pada satuan kerja dan perangkat daerah dalam amar yang tertuang pada
keputusan gubernur kepulauan riau nomor 2317 tanggal 11 November 2016, maka
di bentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Sebagai pengendali penanggung
jawab satuan tugas yang di bentuk ada pada gubernur kepulauan riau, sedangkan
ketua penanggung jawab terdapat kapolda kepulauan riau, kejaksaaan tinggi
kepulauan riau, sekda walikota dan bupati di setiap kabupaten/kota. Sebagai
pelaksana tugas adalah irwasda polda kepri, ketua pelaksana, sekretaris, kelompok
ahli, kelompok unit intelijen, unit pencegahan, unit penindakan dan unit yustisi.
Anggota tim satuan unit pemberantasan pungutan liar dari berbagai instansi,
artinya mereka yang telah di tunjuk dengan tugas memberantas pungutan liar
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sebelumnya mereka juga mempunyai tugas penting dari negara dalam
melaksanakan jabatan. Terkait hal di atas tugas penegakan hukum pada umumnya
di lakukan oleh kepolisian karena tugas kepolisian sebagai aparatur negara yang
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sikap tindak sebagai penegak
hukum di tuntut mampu menjaga eksistensi dan konsekuen di tengah lingkungan
dalam peraktek penegakan hukum tentunya kepolisian tidak dapat bekerja sendiri
namun di bantu penegak hukum lainnya seperti halnya antara polri dan kejaksaan,
polri dan polri dan TNI AL yang menangani kasus pidana wilayah perairan,
sehingga dalam penegakan hukum sebagai institusi terkait kepolisian dalam hal
ini perlu kondisi harmonis sehingga muncul persepsi yang baik di mata
masyarakat.
Sebagaimana diketahui berdasarkan sistem hukum nasional, di luar Polri
banyak institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu
tindak pidana. Akibat lemahnya koordinasi antar institusi penegak hukum
menyebabkan munculnya tarik menarik kewenangan antara instansi penegak
hukum yang pada akhirnya bermuara pada melemahnya proses penegakan hukum
secara keseluruhan. Kondisi disharmonis antara penyidik polri dan penyidik dari
institusi lainnya dapat memunculkan persepsi negatif terkait kinerja lembaga
aparatur negara. Pada dasarnya peran aparat penegak hukum dalam konsep
penegakan hukum memilki potensi yang sangat strategis dalam menentukan dan
menuju terciptanya supremasi hukum.
Sebagai suatu lembaga yang di bentuk unit pemberantasan pungutan liar
melalui keputusan gubernur kepri nomor 2317 unit tugas tidak hanya dari
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kepolisian akan tetapi dalam struktur organisasi tim unit satuan tugas pemberantas
pungutan liar terdiri dari provos, kejaksaan, badan inteljen daerah, ombudusman,
inspektorat dan juga sejumlah praktisi dan staf ahli yang terdapat di dalamnya,
artinya jika di lihat dari tugas yang di laksanakan mereka mempunyai dua wilayah
kerja seperti misalnya kepala pos komando unit pemberantasan pungutan liar
polda kepri selain melaksanakan tugas sebagai kepolisian juga sebagai kepala pos
komando yang memberantas pungutan liar.
Faktor lintas instansi menjadi kendala dalam melaksanakan tugas unit
pemberantasan pungutan liar, sebagaimana diketahui bahwasanya unit-unit yang
di tugaskan baru akan melaksanakan tugas jika terjadi pelaporan pungutan liar
oleh petugas informasi yang menerima aduan sehingga tugas sebagai unit
pemberantasan pungutan liar bisa di istilahkan jika telah dihubungi dan
dibutuhkan baru akan bergerak karena menjalankan tugas utama jabatan mereka
masing-masing terlebih dahulu.
2.

Permasalahan Anggaran
Dalam rangka memberantas pungutan liar yang telah merusak sendi kehidupan

masyarakat, berbangsa dan bernegara.sehingga tujuan pemerintah membentuk
satuan tugas/unit pemeberantasan pungutan liar adalah bagaimana upaya
pemberantasan yang dilakukan adalah secara tegas, efektif dan efisien.
Melaksanakan amanat presiden didalam peraturan presiden nomor 87 tahun 2016
pasal 13 “segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan satuan tugas sapu
bersih pngutan liar dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara
melalui anggaran pendapatan dan belanja negara” sementara di unit
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pemberantasan pungutan liar provinsi melalui keputusan gubernur nomor 2317
diembankan kepada anggaran dan belanja daerah sehingga dapat di lihat pada
table 4.4 Berikut:
NO

NAMA UPP

DUKUNGAN
ANGGARAN

1.

UPP PROVINSI KEPRI

Rp. 1.880.000.000

2.

UPP BARELANG

Rp. 450.000.000

3.

UPSUDP KARIMUN

Rp. 300.000.000

4.

UPP TANJUNGPINANG

Rp. 944.800.000

5.

UPP BINTAN

Rp. 140.000.000

6.

UPP LINGGA

Rp. 490.000.000

7.

UPP NATUNA

Rp. 722.925.000

8.

UPP ANAMBAS

Rp. 600.000.000

KET

Sumber: Laporan pertimbangan reakpitulasi anggaran polda kepri
Terkait permaslahan anggaran dalam pelaksanaan pemberantasan yang di lakukan
terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan di antaranya:
a. Perbaikan sarana dan prasarana
b. Biaya yang di perlukan saat melakukan penggalian informasi terkait
pelaporan, melakukan penyelidikan sapai kepada tahap penyidikan,
misalnya di perlukan biaya oleh badan inteljen saat melakukan
penyelidikan yakni harus berhari-hari melakukan tugas, oprasional yang di
perlukan umumnya juga lebih besar.
c. Penegakan hukum yang lebih bagus, dimana unit pemberantasan pungutan
liar hanya memiliki tugas penindakan, hanya melakukan operasi tangkap
tangan artinya jika di bandingkan dengan komisi pemberantasan korupsi
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dan gratifikasi sama halnya demikian artinya keharmoniasan dalam
melakukan penegakan hukum lebih terjamin karena komisi pemberantasan
korupsi mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai kepada penuntutan di
lakukan oleh internal kpk artinya mereka mempunyai jaksa kpk, artinya
mampu bekerja sama melakukan penegakan hukum yang solid, sementara
hal tersebut tidak semestinya terjadi di satuan tugas sapu bersih pungutan
liar, secara rangkaian tugas mereka adalah melakukan penertiban terhadap
pemberantasan pungutan liar akan tetapi ranah hukum tim satuan tugas
hanya sampai pada tahap operasi tangkap tangan yang di lakukan
kemudian baru menjadi tindak pidana pada umumnya.
3.

Kebiasaan Masyarakat yang sulit di ubah
Budaya masyarakat terhadap pungutan liar yang terjadi di lingkungan

pelayanan publik juga menjadi faktor kendala dalam melakukan penegakan
hukum. Dikutip dari hasil wawncara dengan Bpk M. Teddy Nuh S.Sip selaku
kepala bidang pendaftaran penduduk “Terkadang yang menjadi pengaruh
pelayanan yang memunculkan praktek pungutan liar juga berawal dari
masyarakat, artinya mereka ingin cepat dalam kepengurusan dokumen tetapi tidak
memperhatikan lagi prosedur yang ada semisal melalui calo atau memberikan
sejumlah uang kepada petugas untuk di proses terhadap kepentingan tersebut.
Praktek yang demikian adanya tidak dapat diawasi terus menerus oleh kepala
bidang terhadap petugas yang nakal masih melakukan pungutan liar, tapi sejauh
ini setelah di lakukan sosialisai terhadap petugas pelayanan di instansi publik
tersebut pencegahan pungli dapat di lakukan juga di dukung oleh program
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pemerintah dengan meyertakan stempel gratis di pengurusan dokumen
kependudukan.
Ada beberapa elemen yang di kemukakan oleh Soerjono suekanto mengenai
efektivitas hukum yang melihat dari sisi budaya masyarakat di antaranya: 19
a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi alaupun peraturan
tersebut sudah baik
b. Faktor penyebab masyarakat tersebut tidak mematuhi peraturan
walaupun peraturan tersebut suda baik dan aparat sudah berwibawa
dalam melakukan penertiban.
c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi walaupun peraturan
sudah baik, aparat sudah berwibawa dan di lengkap dengan
fasilitas yang baik.
Ketiga elemen tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan
masyarakat tergantung dengan motivasi internal yang muncul, oleh karena itu
pendekatan yang tepat terkait hubungan disiplin adalah melalui motivasi yang di
tanamkan secara individual. Sebagai parameter hukum untuk mengetahui efektif
atau tidaknya hukum, sedangkan faktor kepatuhan masyarakat dapat di motivasi
oleh berbagai penyebab, baik di timbulkan oleh kondisi internal maupun
exsternal. Kondisi internal yang di maksud adalah adanya dorongan yang di
perolah masyarakat baik itu bersifat positif atau negatif. Dorongan yang muncul
dan bersikap positif adalah mendorong seseorang untuk melakukan hal yang
bersikap positif, sementara dorongan yang bersifat negatif bisa di kategorikan
19

Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung : CV. Ramadja Karya,
1988), hal 80.
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dengan sikap masyarakat yang tidak terima dengan pelayanan publik yang tidak
adil. Kebudayaan masyarakat yang demikian adalah sebagai kompleksitas yang
membuat bekerja nya hukum, yakni adanya punishmentterhadap perilaku
masyarakat artinya suatu keharusan warga masyarakat untuk tunduk kepada
aturan hukum, karena adanya penjatuhan sanksi yang dapat menimbulkan rasa
takut dan memberikan efek jera terhadap perilaku masyarakat sehingga memilih
untuk taat terhadap aturan hukum dari pada melakukan pelanggaran.
Dalam peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 menjelaskan adanya peran
masyarakat dalam membantu menegakkan hukum pungutan liar, sebagaimana
pasal 12:
(1) “Masyarakat dapat berperan serta dalam memberantas
pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui media elektronik dan non elektronik”.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan,
pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penjelasan pasal di atas merupakan gambaran peran penting masyarakat dalam
ikut serta memberantas pungutan liar, yang di pengaruhi oleh berbagai faktor,
bukan malah sebaliknya masyarakat berperan aktif dalam membentuk jaringanjaringan pungutan liar untuk mempercepat proses serta mempersingkat waktu.
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Jika kendala umum pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungutan liar
mempunyai 3 kendala umum, maka sebagai fokus penelitian penulis adalah pada
unit pemberantasan pungutan liar kota batam, telah melakukan pengumpulan data
dan wawancara yang di lakukan dengan Bapak Achmad Wahyudi, SH. M. Hum
(Inspektur Polisi satu) dengan jabatan sebagai Kanit lidik II Satreskrim Polresta
Barelang, pada hari Kamis 15 Februari 2017, adapun hasil wawancara penulis
dengan narasumber adalah sebagai berikut:
Didalam menjalankan tugas dilapangan yang disampaikan oleh Bapak Achmad
Wahyudi, selalu menghadapai kendala untuk pengumpulan barang bukti dengan
telah terjadinya tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pemerintah
dengan bekerjasama dengan pihak lain pada cara-cara terselubung untuk
mendapatkan sejumlah uang dengan cara tidak resmi dengan alasan untuk
mempermudah perjalanan dokumen (uang pelicin). Pungutan liar sebagai suatu
tindak pidana sangat identik dengan praktek berikut:
a. Pemerasan
Pemerasan adalah suatu tindakan yang berupa memeras, mengancam kepada
orang lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam ketentuan pasal 368
KUH pidana dengan perumusan sebagai berikut:
1. Barang siapa bermaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya
atau sebagian adalh milik orang lain, atau supaya memberikan hutang,
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menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana
penjara paling lama 9 tahun.
b.

Pungutan liar

Pungutan liar dalam penjelasan sederhana adalah pengenaan biaya di
tempat yang tidak seharusnya dikenakan atau pungutan tanpa dasar hukum.
Pungutan liar itu kian semarak karena tampaknya ada proses pembiaran, baik
secara politik, hukum maupun sosial. Secara politik, suburnya pungutan liar
karena tingkah laku pemerintah dan aparatnya. Karena itu, gejala pungutan liar
sebenarnya proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. Artinya,
sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit
pemerintah. Dalam suatu instansi publik faktor yang menyebabkan masih
terjadinya praktek pungutan liar adalah alur birokrasi yang berbelit-belit sehingga
pelaku bahkan menawarakan jalan pintas dengan cara memungut biaya untuk bisa
di percepat.
Mengatasi

permasalahan

pungutan

liar

pemerintah

jokowidodo

mengeluarkan perpres nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih
pungutan liar, untuk memberantas pungutan liar yang merusak sendi kehidupan
masyarakat, berbangsa, bernegara sehingga memerlukan upaya tegas, terpadu,
efektif, efisien dan mampu menimbulan efek jera.
c. Korupsi
Korupsi ialah: Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan
hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau

Universitas Internasional Batam
Muhlis, 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), 2018
UIB Repository©2018

94

karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau
untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.
Dan ada tiga (3) pengertian luas yang sering dipakai dalam berbagai pembahasan
tentang korupsi.
1.

Pertama, pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik,
berupa tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang
menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan
keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu
yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat dan
teman.

2.

Kedua, pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi
terhadap kepentingan umum (public interest-centered), korupsi
dapat dikatakan telah terjadi jika seseorang pemegang kekuasaan
atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan
tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan
imbalan (apakah uang atau yang lain) sehingga dengan demikian
merusak kedudukannya dan kepentingan publik.

3.

Ketiga,

pengertian

korupsi

yang

berpusat

pada

pasar

(marketcentered). Dalam kerangka ini maka korupsi adalah
lembaga ekstra legal yang digunakan individu atau kelompok untuk
mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi.
Karena itu eksistensi korupsi jelas mengindikasikan hanya individu
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dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan
yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain.
Jika dilihat pada proses pengangkatan yang sama-sama bertugas
memberantas pungli dan grativikasi peran wewenang juga dapat di lihat di dalam
peran jabatan yang di embankan. Terdapat perbedaan penunjukan jika saber
pungli dibandingkan dengan pejabat komisi pemberantassan korupsi. Ketua KPK
adalah Pejabat negara karena ketua kpk dipilih melalui fit and propertest di dewan
perwakilan rakyat republik indonesia dan mempunyai masa jabatan tertentu.
sedangkan pada umumnya kepolisian adalah pegawai pemerintah yang di tunjuk
oleh presiden dan di angkat melalui surat keputusan dari presiden. Ranah
penanganan kasus juga berbeda antara komisi pemberantasan korupsi dengan
satuan tugas sapu bersih pungutan liar, komisi pemberantasan korupsi berdasarkan
dasar hukum UU KPK nomor 30 tahun 2002 pasal 11 “ dalam melaksanakan
tugas sebagaimana berwewenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan
penuntutan tindak pidana korupsi (c) menyangkut kerugian negara paling sedikit
Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). sedangkan ranah hukumnya menangani
pungutan Rp 1.000.000.000 (satu miliar) ke bawah sampai kepada Rp 100.000
(seratus ribu) kebawah sekalipun tetap di berantas jika terbukti melakukan
pungutan tanpa ada dasar hukum, kalsifikasi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) atau
Rp. 1.000.000 (satu juta) merupakan penegakan hukum saber/unit pemberantasan
pungutan liar. Dalam hal sebagaimana peran tugas unit pemberantasan pungutan
liar dengan komisi pemberantasan korupsi bisa di lihat perbandingan antara pasal
4 peraturan presiden nomor 87 tahun 2016, tugas mengkoordinasi, melakukan
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OTT, dan tugas lainnya yang menjadi kewenangan unit pemberantasan pungutan
liar. Sedangkan tugas wewenang kpk yang membedakan penegak hukum lainnya
pasal 12 undang-undang komisi pemberantasan korupsi 30 tahun 2002 (1)
pelaksana tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pasal 6(c), wewenang
Komisi pemberantasan korupsi salah satunya (a) melakukan penyadapan dan
merekam pembicaraan. Tanggung jawab saber pungli terhadap presiden
sedangkan komisi pemberantasn korupsi bertanggung jawab kepada negara.
Karena ke-3 hal tersebut diatas merupakan klasifikasi didalam tindak
pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku disamping mengumpulkan barang
bukti, sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yaitu:
“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya .”
Sehubungan dengan hal tersebut, narasumber menyatakan ada perbedaan untuk
penjatuhan sanksi pidana, dimana dalam setiap undang-undang yang khususnya
terkait dengan pelayanan publik mengatur tentang ketentuan pidana, sehingga
diperlukan ketelitian didalam melakukan tindakan untuk operasi tangkap tangan
(OTT) sebagaimana contoh yang telah ada diantaranya Dinas Lingkungan Hidup,
Kadis Bapak Dendi dan Dinas Perhubungan Kota Batam, dimana ketentuan
hukumnya diatur sesuai dengan undang-undang serta aturan pada instansi masingmasing. Karena ada ketentuan didalam Pasal 11 huruf c Undang-undang no 20
tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa:
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“

Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

berwewenang

melakukan

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi (c) menyangkut
kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.
Sehingga diperlukan ketelitian dalam merumuskan batas kewenangan dalam
penuntutan yang ada dalam aturan masing-masing instansi. Adapun hasil
wawancara dengan Bripka David sebagai anggota unit intelijen, faktor kendala ini
dilapangan seringkali mendapatkan hambatan untuk mengumpulkan informasi,
sehingga perlu untuk diatasi oleh tim saber pungli meskipun baru terbentuk pada
tahun 2016, dimana hasil informasi tersebut dilakukan evaluasi dan monitoing
untuk lebih ditingkatkan lagi pada setiap unit seperti:
1. Unit Intelijen
Kelompok kerja unit inteljen mempunyai tugas melakukan kegiataan
pemetaan terhadap modus yang di laksanakan oleh oknum pelaku pungli.
Pemetaan merupakan sebuah rangkaian penyelidikan yang di lakukan oleh unit
inteljen. Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981, pasal 1 butir 5 kuhap
tentang hukum acara pidana Indonesia “Penyelidikan adalah serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyelidikan menurut cara yang di lakukan oleh undang-undang ini”. Dari hasil
penyelidikan tersebut adanya suatu laporan perkembangan hasil penyelidikan
kepada ketua pelaksana satgas. Inteljen akan menggunakan berbagai cara untuk
mencari jawaban terhadap serangkaian peristiwa hukum tersebut terjadi.
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Sebagai tugas dan fungsi mengumpulkan informasi terkait peristiwa hukum
berupa penyelidikan pasti menemui kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas.
Yang menjadi kendala unit inteljen dalam memberantas pungutan liar dikota
Batam adalah:
a. Dalam suatu penyelidikan terhadap kasus yang terselubung artinya inteljen
sendiri sulit menghimpun berbagai bukti permulaan adanya laporan tindak
pidana.
b. Kebenaran informasi yang di sampaikan juga menjadi kendala inteljen
dalam melaksanakan tugas penyelidikan karena bisa saja berita yang
diterima berdasarkan kepentingan semata untuk menjatuhkan seseorang
dengan tuduhan tanpa adanya bukti atau bahkan karena persaingan sifat
ingin menjatuhkan satu sama lain dengan predikat pungutan liar.
permasalahan tersebut serupa pernah terjadi dengan laporan adanya
pungutan liar di kargo Bandara Internasional Hang Nadim, setelah diteliti
oleh petugas dan didapatkan informasi pihak pelapor tidak mau terbuka
memberikan keterangan setelah diketahui bahwasanya pihak pelapor tidak
lagi membayar sewa tempat beberapa bulan disana. Kelengkapan
informasi atau bahan keterangan jika semakin lengkap keterangan yang di
peroleh akan lebih memudahkan dalam menganalisa suatu masalah.
c. Waktu kejadian pungutan liar dimana pungli tidak hanya sebatas jam
oprasional pelayanan, artinya pungutan liar dapat terjadi kapan saja
termasuk di malam hari seperti misalnya yang terjadi di pelabuhan antar
muat yang beroperasi saat malam hari.
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d. Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan dan teman-temannya,
sehingga informasi sulit untuk didapatkan, adapun maksud dari kendala ini
adalah tidak mustahil pungutan liar tersebut di lakukan oleh aparat
penegak hukum secara perseorangan/sendiri-sendiri.
Titik berat unit inteljen terletak pada aktivitas menilai dan menganalisis data
atau bahan keterangan yang masih mentah menjadi informasi yang siap untuk di
ambil keputusan dan tindakan. Yang menjadi evaluasi terhadap kinerja unit
inteljen dalam tubuh unit pemberantasan pungutan liar jika dalam suatu
kementrian atau lembaga pemerintahan daerah unit intelijen kurang dapat
menjalankan tugas dan peranannya dengan baik, itu berarti bahwa kemampuan
unit tersebut dalam melakukan penyelidikan perlu di tingkatkan lagi. Peningkatan
tersebut dapat di tingkatkan lagi berupa pemberian materi-materi, tentang teori
dalam melakukan penyelidikan serta pelatihan praktek proses penyelidikan.
2. Unit Pencegahan
Maraknya pungutan liar dan dikeluarkannya peraturan presiden nomor 87
tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar merupakan suatu
bentuk tindakan yang cepat di lakukan oleh pemerintah dalam mengatasi
permasalahan tersebut, tindak lanjut oleh instruksi mentri dalam negeri nomor
180/3935/SJ, tentang pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan
di kepulauan riau dikeluarkan lagi sebagai legalitas pembentukan satuan tugas
dengan keputusan gubernur nomor 2317 tahun 2016 pada tanggal 11 November
2016. Segala bentuk pertanggung jawaban oprasional tugas dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh unit pencegahan dalam praktek di
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lapangan menilai bahwasanya ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas
antara lain:
1) Permasalahan Anggaran
Terkait tugas penting unit pencegahan di Kota Batam sendiri memiliki
peran yang sangat penting dalam melakukan upaya preventif, yakni
melakukan sosialisasi ke intansi pemerintah dan masyarakat. Upaya
preventif tersebut di antaranya:
a. Menjadi pembicara/pemateri dalam sosialisasi satgas saber pungli
di kementrian/lembaga dan pemerintahan daerah.
b. Melakukan kompanye budaya anti pungli.
c. Membuat iklan layanan masyarakat mengenai budaya anti pungli,
melalui

media

cetak

(lokal/nasional),

media

elektronik

(radio/stasiun televise lokal/nasional), aplikasi media sosial
(instagram, Facebook, twitter, yotube dan iklan videotronik.
d. Percetakan brosur, pamphlet, leatfet, sapanduk, banner yang
memuat informasi singkat mengenai saber pungli.
Dari pemaparan upaya preventif yang masuk dalam program kerja unit
pencegahan baru sebagian kecil terlaksana seperti menjadi pembicara
dalam sosialisasi di kementrian/lembaga, iklan layanan dimedia cetak,
media elektronik, percetakan brosur, spanduk, banner dan kita bisa
melihat upaya tersebut telah terlaksana. Dari banyaknya program kerja
yang menjadi kewajiban melaksanakan SOP tentu membutuhkan
anggaran yang tidak sedikit sebagai sasaran pemerataan sosialisasi ke
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penjuru instansi publik dan masyarakat. Kota batam sendiri
berdasarkan laporan pertimbangan rekapitulasi anggaran polda kepri
memiliki total anggaran untuk satuan tugas sebesar Rp. 450.000.000.
Anggaran tersebut di bagi lagi dalam 4 unit sebagai penunjang
oprasional tugas dalam jangka waktu 1 tahun.
2) Kesadaran Masyarakat dan efek jera yang di dapatkan pelaku masih
rendah sehingga terhadap perilaku tersebut sangat mempengaruhi tugas
unit pencegahan UPP kota batam dalam melakukan sosialisasi. Sehingga
didalam peraturan presiden tentang satuan tugas saber pungli berupa peran
serta masyarakat dalam memberantas pungutan liar. sedangkan efek jera
yang diberikan bertujuan untuk memberikan asumsi kepada masyarakat
bahwa perilaku pungli bukanlah perilaku biasa saja sebagai imbalan yang
diberikan kepada aparat pelayan publik akan tetapi perilaku pungutan liar
merupakan bentuk kecil dari krorupsi dan gratifikasi.
3. Unit penindakan
Tugas unit penindakan adalah melakukan upaya-upaya refresif, yaitu
melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh
kementrian/lembaga dan pemeritahan daerah yang memberikan pelayanan publik.
Berdasarkan data wawancara yang dilakukan dengan bapak Ahmad wahyudi,
pada hari kamis 15 Februari 2018 di Reserse kriminal pencegahan korupsi,
menjelaskan di kota batam telah di lakukan 9 penegakan kasus pungutan liar baik
itu OTT yang dilakukan oleh UPP Polda Kepri atau UPP kota Batam, akan tetapi
dalam melakukan penindakan ditemui beberapa kendala di antaranya:
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a. Terhadap barang bukti.
b. Faktor cuaca.
c. Keadaan dan faktor lingkungan.
Jika dirasa unit penindakan kurang memberikan manfaat dalam menjalankan tugas
dan peranannya dengan baik, dalam hal ini tugas unit belum terlaksana adalah
perlu evaluasi terhadap professional terhadap jabatan dan tugas penindakan dan
terhadap suatu kasus dapat di sebabkan beberapa hal yakni keseganan unit
tersebut jika ternyata melakukan pelanggaran ternyata atasannya atau masih
mempunyai hubungan kekerabatan. Di butuhkan kinerja yang professional
mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Unit Yustisi
Kelompok kerja unit yustisi memiliki tugas memberikan masukan dan saran
kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan
penindakan, untuk selanjutnya dibuat keputusan apakah sutau tindakan yang
dilakukan tersebut ditindak secara administrasi atau secara pidana. Dalam
melakukan tugas unit yustisi sering menemui kendala pelaksanaan tugasnya,
kendala tersebut diantaranya:
-

Instansi/kelembagaan yang ada anggota atau staf yang telah terjaring
operasi tangkap tangan tidak terbuka dalam memberikan informasi,
sehingga jika kondisi pengumpulan informasi dari lembaga tertentu
tidak

terbuka

menyebabkan

permasalahan

dalam

mengambil

keputusan. Informasi yang tidak lengkap menyebabkan terhambatnya
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kinerja tim yustisi sebagai saran dan masukan kepada ketua tim unit
pemberantasan pungutan liar.
-

Unit yustisi baru akan berfungsi setelah adanya kasus yang telah
diproses dan jika selama dalam waktu tertentu tidak ada kasus
pungutan liar maka unit tersebut tidak bertugas sebagai unit yeng
memberikan saran dan pertimbangan.

Dari unit-unit yang ada maka menurut penulis wajib dilakukan pengembangan
sumber daya manusia melalui pendidikan kejuruan (DIKJUR). Karena hal ini di
anggap penting untuk lebih meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan di
tengah masyarakat. Selain di lihat dalam tindakan yang di lakukan oleh unit
pemberantasan pungutan liar, memberikan gambaran bahwasanya bukan berarti
tugas unit telah sempurna, akan tetapi membutuhkan evaluasi baik internal unit
maupun external unit agar menjadikan unit pemberantasan sebagai wadah yang
benar-benar memberikan kepuasan kepada masyarakat berupa pemberantasan
pungutan liar di setiap instansi pelayanan publik yang di manfaatkan oleh
masyarakat.
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4.3

Peran unit pemberantasan pungutan liar dengan diberikan kewenangan
untuk menertibkan pemerintah yang bersih bebas pungutan liar.
Pemerintah resmi membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar pada
tanggal 28 Oktober 2016, sesuai dengan amanat perpres 87 tahun 2016, tentang
satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Pembentukan satuan tugas sapu bersih
pungutan liar ini merupakan langkah selanjutnya dibentuknya unit satuan tugas di
setiap daerah untuk memberantas pungutan liar baik itu dikementrian/lembaga dan
pemerintahan daerah. Langkah pemerintah mengeluarkan PP adalah melihat
sejauh ini dampak buruk adanya pungutan liar di antaranya:
1. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diterapkan
pemerintah
2. Rusaknya tatanan masyarakat
3. Menciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial
Yang menjadi tujuan pembentukan satuan tugas adalah bahwasanya praktek
pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara sehingga di perlukan suatu upaya terpadu, jelas, efektif dan efisien
mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku pungutan liar. Dengan dibentuknya
satuan tugas unit pemberantasan pungutan liar terhadap peluang terjadinya pungli
di sektor pelayanan publik semakin kecil. Dari pertimbangan memberantas
pungutan liar tersebut pemerintah menetapkan peraturan presiden nomor 87 tahun
2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. satgas saber pungli
mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan
efisien dengan mengoptimalkan personil, satuan kerja dan sarana dan prasarana
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baik yang ada di kementrian/lembaga dan pemerintahan daerah, namun satuan
tugas tersebut bertanggungjawab kepada presiden bunyi pasal 1 ayat 2 perpres 87
tahun 2016. Berdasarkan tujuan dan fungsi penyelenggaran pungutan liar di
antaranya:
a. Intelijen
b. Pencegahan
c. Penindakan
d. Yustisi.
Setiap unit dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peran dan tugas masingmasing pokja yang telah di tetapkan didalam peraturan presiden nomor 87 tahun
2016. Akan tetapi dalam menjalankan fungsi dan tugas satuan tugas memiliki
kewenangan sebagaimana tertuang di dalam pasal 4 PP No 87 Tahun 2016 di
antaranya:
a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementrian/lembaga dan
pihak lain dengan menggunakan teknologi informasi.
c. Mengkoordinasikan,

merencanakan

dan

melaksanakan

operasi

pemberantasan pungutan liar.
d. Melakukan operasi tangkap tangan
e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta
kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Universitas Internasional Batam
Muhlis, 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), 2018
UIB Repository©2018

106

f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber
Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan
kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah
g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
Setiap kewenangan yang diiberikan merupakan fungsi yang di jalankan oleh
setiap unit dalam membangun sinergi dan kerjasama dalam memberantas
pungutan liar.
Di kota batam sebagai fokus penelitian penulis dalam melihat efektivitas
setelah dibentuknya unit satuan tugas pemberantasan pungutan liar di
pemerintahan daerah kota Batam dibeberapa pusat instansi publik telah dapat
dilihat dampak yang sangat positif bagi pelayanan prima kepada masyarakat
misalnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam, dinas
perhubungan kota Batam dan informasi yang didapatkan dari masyarakat terkait
perkembangan pemberantasan pungutan liar. hal ini tentu tidak lepas dari
kerjasama pemerintah dan masyarakat ingin pungutan liar itu diberantas.
Dikeluarkannya keputusan gubernur No 2317 merupakan langkah yang tepat bagi
pemerintah provinsi menangani pungutan liar dikabupaten/kota yang ada di
kepulauan riau, salah satunya adalah unit pemberantasan pungutan liar kota
Batam. Unit yang dibentuk diketuai oleh wakapolresta Barelang dan didalam team
unit pemberantasan pungutan liar sendiri terdapat instansi yang menjadi satu
kesatuan yakni terdiri dari kejaksaan, TNI,Ombudusman dan Akademisi.Pungutan
liar, apapun bentuk pungutan liar adalah illegal, dengan penggolongan jenis
pungutan sebagai KKN, tetapi kenyataan hal itu jamak terjadi di lingkungan
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masyarakat tidak bisa di pungkiri praktek tersebut akan terus berkembang jika
tidak di awasi dengan baik terutama di sektor pelayanan publik.
Kehadiran satuan tugas pemberantas pungutan liar sangat membantu
masyarakat mendapatkan tranparansi, keadilan dalam pelayanan. Praktek pungli
muncul disebabkan juga terkait prosedur yang berlarut-larut. Dengan kerjasama
yang baik unit pemberantasan pungli melalui 4 unit tugas telah melakukan peran
pelaksanaan tugasnya, peran tersebut diukur dengan penegakan hukum berupa
penerimaan laporan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pendalaman informasi,
penangkapan dengan jenis penindakan operasi tangkap tangan sampai kepada
pertimbangan hukum berupa sangksi administrasi atau sangksi pidana. Hal-hal
tersebut di atas dengan perincian penjelasan peran unit sebagai berikut:
1. Unit Inteljen
Adalah unit penting yang mengumpulkan data dan informasi untuk
mengungkapkan suatu tindakan pungli di suatu instansi/lembaga atau bahkan
masyarakatyang mempunyai tugas menjalankan pelayanan publik. Peran unit
inteljen dapat dilihat dengan adanya jumlah operasi tangkap tangan yang di
lakukan di unit pemberantasan pungutan liar kota Batam. pemberian informasi
tersebut merupakan langkah unit penindakan yang selanjutnya melakukan
penangkapan terhadap pelaku pungutan liar. Tugas unit inteljen adalah melakukan
electing/penyusupan mengolah data mentah untuk di ambil tindakan lanjutan dari
aduan yang disampaikan.Atas aduan tersebutmenimbulkan keyakinan kepada
masyarakat bahwasanya aduan yang di sampaikan di respon oleh satuan tugas
yang telah di koposko UPP. Sebagai bentuk respon dari aduan yang disampaikan
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melalui contact/hotline diturunkan inteljen sebagi bentuk perlindungan terhadap
identitas pelapor artinya yang membuktikan sendiri adalah inteljen di lapangan
bukan si pelapor yang justru membuktikan aduan yang di sampaikan sesuai
dengan UU No. 13 Tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban.
2. Unit pencegahan
Di dalam pergantian era presiden jokowidodo terbit paket reformasi kebijakan
di bidang hukum, harapan pemerintah melalui paket kebijakan di bidang hukum
adalah bisa memulihkan kepercayaan publik, berupa keadilan dan kepastian
hukum. Ada 3 hal yang menjadi fokus pemerintah dalam paket reformasi yang di
bentuk adanya penataan regulasi, pembenahan lembaga dalam suatu instansi
publik, serta pembangunan budaya hukum sedangkan di data kementrian politik
hukum dan kemanan perencanaan program 5 perogram perencanaan yang dinilai
membutuhkan percepatan perubahan, salah satunya adalah terkait pungutan liar.
Pungutan liar terjadi disebabkan ada peluang besar dalam instansi pelayanan
publik yang melakukan pungutan liar, sebagai upaya pembenahan terhadap
peraturan yakni dengan pemanfaatan peran teknologi informasi, permintaan 1
orang dan dengan 1 orang petugas pelayanan publik potensi pungli pasti ada, jadi
terobosan yang di maksud adalah lebih mudah memanfaatkan teknologi karena
mengubah mental sangat sulit. Pencegahan terhadap pungutan liar di laksanakan
oleh unit pencegahan, dimana tugas unit pencegahan adalah berupa upaya
preventif baik melalui sosialisasi penyuluhan dalam rangka mencegah terjdinya
pungutan liar.bentuk sosialiasi yang diterapkan oleh unit pemberantasan pungutan
liar melalui pemasangan banner,striker, baliho, video thron, pamlet terkait
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pencegahan tindakan pungutan liar. Dalam mencegah terjadinya pungutan liar di
provinsi kepulauan riau melalui unit pemberantasan pungutan liar menyediakan
prasarana pencegahan terhadap pungutan liar dimana adanya pusat yang
menerima laporan terjadinya pungutan liar yakni posko unit saber pungli kepri
dengan nomor telpon: 082173609888 / Email: lapor@saberpunglikepri.id dan
langkah sosialisasi mengenai saber pungli. Sosialisasi merupakan proses
pembelajaran, pendidikan dan memberikan masukan kepada masyarakat terkait
penindakan terhadap kebiasaan masyarakat yang salah dan menyimpang. Fungsi
sosialisasi adalah membentuk karakter yang mampu menciptakan individu yang
individu yang yang sesuai perbuatannya dengan perilaku dan norma. Pada
dasarnya di kota batam sendiri dapat di lihat di beberapa tempat umum seperti
jalan raya, pemasangan video thron di simpang kepri mall, pemasangan spanduk
pencegahan pungli,sampai kepada sosialiasi ke instansi publik yang melakukan
pelayanan sudah tersampaikan maksud dikeluarkannya peraturan presiden nomor
87 tahun 2016. Oleh laporan ombudusman yang berkedudukan sebagai unit
pencegahan mendapatkan laporan dari tahun 2016 sampai tahun 2017 bahwa
sektor pendidikan mendapatkan porsi 49% aduan baik itu keluhan maupun
kekecewaan terhadap sektor pendidikan, sebagai antisipasi dari langkah itu UPP
kota Batam mengadakan tatap muka dengan seluruh kepala sekolah dan pengawas
sekolah sekota Batam pada hari Rabu, 24 januri 2018 bertempat di Aula Kantor
Dinas pendidikan kota batam, dengan narasumber kepala UPP kota Batam Bapak
S Dalimunthe (Tribratanews.Kepri. Polri.go.id). Peran unit pemberantasan
pungutan liar dengan diberikan kewenangan untuk menertibkan pemerintah yang
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bersih bebas pungutan liarSosialisasi tim unit pemberantasan pungli yang di
sampaikan dapat di lihat dalam table 4.5 melalui unit pencegahan di kota batam di
antaranya sebagai berikut:
No

1

UPP Kab/Kota

Waktu
pelaksanaan

Tempat
pelaksanaan

Dokumentasi Kegiatan

UPP Kota Batam 8 April 2017 Kantor Pemko
Batam

2

UPP Kota

24 Januari

Batam

2018

Aula Kantor
Dinas
Pendidikan
Kota
Batam
Kecamatan
Sekupang
Kota Batam
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3

4

UPP Provinsi
Kepri

01 Maret
2017

UPP Prov Kepri

10
2017

5

UPP Prov Kepri

23
2017

6

UPP Prov Kepri

31
2017

Di Hotel CK Tj.
Pinang pada
acara
musyawarah
besar PP

Maret Gedung LAM

(Lembaga
Adat Melayu)

Maret Hotel
Swiss
Bell
Harbourbay
batam

Maret Lap
Dataran
Engku
Putri
Batam (Alunalun
kota
Batam)

Sumber: Rekapitulasi Sosialisasi UPP Kepri
Di setiap intansi pelayanan publik sebelumnya juga memiliki inpektorat
yang berperan dalam membina dan mengawasi urusan pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh
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perangkat daerah. Tindak lanjut inspektorat dengan pokja pencegahan unit
pemberantasan pungutan liar di antaranya:
a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah pada SKPD yang memiliki risiko terjadinya
pungutan liar.
b. Sosialisasi secara masif dan berkesinambungan kepada masyarakat
oleh seluruh unit kerja yang melakukan pelayanan
c. Pengendalian terhadap masing-masing SKPD, Kecamatan,sampai
kepada pemerintahan desa dan melaporkan jika terdapat indikasi
pungli dan penjatuhan sangksi.
Mengenai peran pencegahan yang di lakukan oleh unit pemberantasan pungli
maka di lakukan wawancara terlebih dahulu mengenai upaya-upaya yang di
lakukan oleh unit pencegahan. Maka Berdasarkan wawancara yang di lakukan di
dinas perhubungan kota batam dengan Bapak Sukri selaku bagian staff informasi
“semenjak dikeluarkan peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 dan sosialisasi
baik ekternal maupun internal dinas perhubungan sendiri langkah dinas
perhubungan

adalah

dengan

memperbaiki

kualitas

pelayanan,

dimana

transparansi terhadap setiap kegiatan administrasi yang di lakukan masyarakat
sesuai dengan sistem yang di buat, artinya perijinan dan biaya yang di keluarkan
sesuai dengan yang tertera, adanya ketersediaan kotak saran yang di tempatkan
di setiap loket pelayanan salah satu faktor yang bertujuan untuk memberi
kemudahan kepada masyarakat terkait pelayanan, kemudian disetiap loket
informasi di pasang striker stop pungutan liar”, artinya dari informasi yang di
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dapatkan upaya pimpinan serius menanggapi apa yang di sebut pungutan liar,
karena pungutan liar sendiri dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap
pelayanan yang di dapat. Tindakan pencegahan juga di lakukan di dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kota batam, dimana informasi yang di
dapatkan dari bapak M. Teddy Nuh, S.Sip selaku kepala bidang identitas
penduduk “ Dengan adanya perpres 87 tahun 2016 sangat memberikan dampak
posistif terhadap peningkatan pelayanan. Atauran hukum telah tersosialisai kepada
setiap pegawai pemerintah maupun honorer yang bekerja di dinas kependudukan
dan memberikan pemahaman tentang dampak buruk pungutan liar bagi citra
pelayanan publik.
3. Unit penindakan
Dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system) peran aparatur
penegak hukum dalam melakukan penindakan mempunyai fingsi yang sangat
strategis. Awal mula dengan diterimanya informasi pelaporan dan dilakukan
penyidikan terlebih dahulu, sehingga dari proses penyedikan merupakan gerbang
tugas mengungkap kebenaran materil. Diberikannya kewenangan pada institusi
lain untuk terlibat dalam proses penyidikan sejatinya telah memiliki dasar pijakan
yuridis, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
maupun Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan penyidik adalah:
a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang.
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Sedangkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, menyebutkan Pengemban fungsi kepolisian adalah
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
a. Kepolisian khusus.
b. Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau
c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
Di tubuh unit pemberantasan pungutan liar di atur mengenai peran satuan tugas
unit pemberantasan pungutan liar bahwasanya dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi sebagaimana mestinya mempunyai wewenang yang termuat didalam pasal
4 peraturan presiden nomor 87 tahun 2016, huruf (d) Melakukan operasi tangkap
tangan. Kelompok kerja unit penindakan memiliki tugas melakukan upaya-upaya
refresif (OTT) terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi yang
memberikan pelayanan publik. Di dalam melakukan fungsi ini, unit penindakan
diwajibkan untuk menindak tegas oknum aparat aparat penyelenggara
negara/pegawai negeri sipil, ataupun masyarakat yang terlibat dalam perbuatan
pungutan liar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Peran unit
penindakan dapat dilihat bahwasanya satgas saber pungli bertindak cepat dan
tepat dalam menerima pengaduan, serta menindak oknum yang melaksanakan
praktek pungli. Di kota batam peran unit penindakan baik itu UPP provinsi
kepulauan riau yang mengambil tindakan penegakan terhadap aduan yang
disampaikan dan Unit pemberantasan kota batam telah menangani 4 kasus OTT
pungutan liar, di instansi pelayanan publik di dinas perhubungan, dinas
lingkungan hidup, polisi dan jurnalis yang melakukan pungutan liar.
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4. Unit Yustisi
Dalam melakukan fungsi unit yustisi dalam melakukan penegakan hukum,
unit yustisi bertugas memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan saran
kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan
penindakan mengenai jenis penindakan yang akan di lakukan, apakah dilakukan
penindakan secara administrasi atau secara pidana sesuai kewenangannya.
Mengingat peran unit yustisi adalah memberikan peran dan masukan kepada
kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan
penindakan mengenai jenis penindakan yang dilakukan sehingga perlu
ditanamkan hukum harus selalu ditegakkan tanpa terkecuali, karena berhubungan
dengan hajat hidup masyarakat.
Peran unit yustisi dalam pelaksanaan tugas di tubuh unit pemberantasan
pungutan liar secara umum dapat dilihat oknum yang melakukan pungutan liar
(Melalui OTT) akan dijerat dengan hukuman yang sesuai dengan undang-undang.
Karena keterbukaan informasi dan akses media online yang di gunakan
masyarakat memudahkan masyarakat dalam menemukan informasi yang cepat
dan akurat dalam mengikuti perkembangan kasus. Di kota batam Penegakan
hukum oleh unit yustisi jelas sinergis dan kerjasama dalam satuan tim walaupun
setelah di lakukan penindakan unit yustisi melalui pertimbangan terhadap
penjatuhan hukuman sesuai dengan unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan.
Melihat peran unit unit pemberantasan liar, yang memiliki satuan kerja dari
lintas instansi dalam melakukan penegakan hukum notabene tugas masih berada
dalam tugas kepolisian. Artinya langkah penegakan hukum, penyelidikan,
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penyidikan dan melakukan operasi tangkap tangan masih menjadi rangkaian kerja
kepolisian di antaranya adanya badan inteljen yang melakukan pengumpulan data
dan informasi, unit penindakan yang melakukan operasi tangkap tangan,
walaupun di ketahui dalam struktur organisasi adanya unit pencegahan dan staf
ahli yang ikut mendampingi. Penjelasan tugas penegakan hukum yang di lakukan
kepolisiandi antaranya berupa:
1. Menjaga keamanan dan ketertiban.
Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tahun
2000, kepolisian negara republik Indonesia pasal 6 penjelasan mengenai peran:
(1) Kepolisian negara republik Indonesiamerupakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat.
Kemanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang merupakan
salah satu syarat terselengaranya proses pembangunan nasional dalam rangka
tercapainya tujuan nasional, yang di tandai dengan terjaminnya kemanan,
ketertiban dan tegaknya hukum, sehingga kemampuan terhadap pembinaan
masyarakat dalam mencegah bentuk-bentuk pelanggaran hukum. Segala kegiatan
yang terencana dan berkesinambungan tersebut bertujuan agar taat terhadap
peraturan perundang-undangan dan norma. Masyarakat dapat berperan aktif dalam
menciptakan suasana yang kondusif, memelihara dan meningkatkan ketertiban
dan keamanan.
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Jika melihat dwifungsi kepolisian maka tertulis ada point-point pelaksana
penegakan hukum yang di lakukan oleh pihak yang berwajib. Kepolisian sebagai
alat kemanan yang mencakup:
1) Menjaga dan menjamin keamanan
2) Menjaga dan menjamin ketertiban
3) Menjaga dan menjamin ketentraman umum
2. Penegakan Hukum.
Bertugas sebagai penyidik melakukan penyelididkan terhadap tindak
pidana sebagai sebagaian dari system penegakan hukum terpadu. Melihat dari sisi
fungsi dan tugas kepolisian yang independen dalam tugas akan halnya dengan unit
pemberantasan pungutan liar, sebagai salah satu peraturan yang di keluarkan
presiden melihat maraknya pungutan liar. Sentral tugas yang di embankan adalah
bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih dari pungutan liar di sentra
pelayanan publik.kesimpulan tugas menjaga menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat oleh pihak penegakan hukum pada sesuai dengan penilaian
masyarakat artinya langkah penegakan hukum tanpa menimbulkan kontraversi di
lingkungan masyarakat terkait pungutan liar dari sejumlah instansi bahwa oknum
yang telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana di jerat dengan hukuman
yang sesuai dengan undang-undang.
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