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MOTTO

ٰۤ
ْ َعلَى الَّ ِذيْهَ ي
عذَاب ا َ ِليْم
َّ اِوَّ َما ال
ِ اس َويَبْغ ْىنَ فِى ْاْلَ ْر
َ ق اول ِٕى َك لَه ْم
َ س ِبيْل
ِ ض ِبغَي ِْز ْال َح
َ َّظ ِلم ْىنَ الى
Artinya:
“Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim
kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran.
Mereka itu mendapat siksa yang pedih.”1

1

Q.S. Asy-Syura (42): 42
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ABSTRAK
Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara
di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari
Oleh: Dila Qoriah
SHP 162158
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku
pungutan liar terhadap angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang
Hari. (2) Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi bagi pelaku
pungutan liar angkutan batubara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari (3)
Untuk mengetahui solusi bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Desa
Rantau Puri Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini merupakan peneletian
lapangan, dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar
penulisannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian
kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisdis empiris. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pungutan liar pada Supir Batu
bara Dinas Perhubungan di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari belum
optimal karena kasus pungutan liar tersebut tidak diteruskan ke tingkat penyidikan
dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, melalui sistem peradilan
pidana, sehingga pelaku tidak dijatuhkan sanksi pidana. Kendala-kendala yang
dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam penegakan hukum
terhadap pungutan liar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari
diantaranya tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengatur
pungutan liar, kurang adanya partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan
adanya pungutan liar, pembuktian di lapangan yang sangat sulit. Upaya dilakukan
untuk menanggulangi pungutan liar di Desa Rantau Puri dapat dilakukan dengan
meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas
jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif
yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi
tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan
pelayanan. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.
Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Pungutan Liar
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh
setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara
langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan
negara. Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang
dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan
kekuasaan.
Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan
yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan
pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam
bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau
ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena
ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada
tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan
yang dilarang atau tindak pidana. 1
Nilai pungutan liar terhadap pelaku usaha transportasi darat ditaksir
cukup besar. Menurut penelitian Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI)
Research Center, hasil hitungan total pungutan liar dari proses administrasi
1

Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan
Implermentasi, (Sinar Grafika Offset: Jakarta, 2006), hlm. 96.

1

2

kendaraan hingga kutipan kepada sopir di jalan mencapai lebih dari Rp. 25
triliun tiap tahun. Tiap perusahaan transportasi menyisihkan sedikitnya 25
persen pendapatan untuk membayar pungutan liar. Pungutan itu terjadi pada
saat pengurusan administrasi maupun di jalan raya.
Pungutan liar dilarang dalam Pasal 418 KUHP yaitu kejahatan jabatan
serta pungutan liar juga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Namun praktek ini terjadi setiap hari di semua Kota
di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Batanghari, tindak pidana
pungutan liar terhadap perusahaan transportasi angkutan batu bara sering
terjadi. Tindak pidana pungutan liar terhadap angkutan batu bara ini
dilakukan oleh salah satu badan hukum yang ada di Kabupaten Batang hari
yakni LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) maupun yang dilakukan oleh
mayarakat.
Lalu lintas merupakan sarana komunikasi masyarakat yang memegang
peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.
Karena dengan adanya lalu lintas, memudahkan akses bagi masyrakat untuk
melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya
lalu lintas, tentu pekerjaan tidak akan terselesaikan dengan baik.
Transportasi merupakan hal yang sudah lumrah ditemukan di banyak
tempat. Seluruh wilayah di Indonesia memiliki alat transportasi yang saling
menghubungkan

satu

tempat

dengan

tempat

lainnya.

Pentingnya

transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor

3

antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil
dan besar, perairan yang terdiri dari sebagai besar laut, sungai dan danau
yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan
udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.2
Bumi Batanghari juga memiliki kandungan Batu Bara, hingga saat ini
tercatat 45 perusahaan tambang batu bara yang melakukan kegiatan
tambangnya diwilayah Kabupaten Batanghari, 3 diantaranya yakni PT. Nan
Riang di Desa Ampelu Kecamatan Muara Tembesi, PT. Bangun Energi di
Kecamatan Mersam dan PT. Bubuhan Multi Sejahtera di Desa Sungai Buluh
Kecamatan Muara Bulian.3
Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada
perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi
dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan
masyarakat berperan penting. Dan salah satu yang sering terjadi dalam
pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Perbuatan-perbuatan yang
disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala
sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam penjajahan.
Transportasi

mempunyai

peran

strategis

dalam

mendukung

pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan bidang

2

Muhammad Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung: Citra Aditya Bakti,
1998, hlm. 7
3
DISKOMINFO, Bidang Pertambangan, diakses pada https://batangharikab.go.id/bat/
statis-12-bidangpertambangan.html
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Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh
semua instansi terkait (stakeholders). Pembagian kewenangan pembinaan
tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang
lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan
selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggung
jawabkan.4
Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai
akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi
penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika
berhadapan dengan pelayanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor
yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik
pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Istilah lain yang
digunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang
sogokan, uang pelicin, salam tempel, calo dan lain-lain.
Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi
manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum
Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum
Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku
dan pelaksana hukum Islam. Bahwa pungutan liar termasuk perbuatan yang
tidak patut di contoh oleh masyarakat, firman Allah Ta’ala, sebagai berikut:

4

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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ٰۤ ّ ِّۗ ْ
ْ َعلَى الَّ ِذيْهَ ي
اب
ٌ َ عذ
َّ اِوَّ َما ال
ِ اس َويَ ْبغُ ْىنَ فِى ْاْلَ ْر
َ ق اُول ِٕى َك لَ ُه ْم
َ س ِب ْي ُل
ِ ض ِبغَي ِْز ال َح
َ َّظ ِل ُم ْىنَ الى
ا َ ِل ْي ٌم
Artinya:
“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim
kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak.
Mereka itu mendapat azab yang pedih” (QS. Asy Syura: 42).5
Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum
Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.
Dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat
bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika
dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam
kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.6
Sepertihalnya di Desa Rantaupuri yang sering terjadi pungutan liar
oleh orang tak dikenal, sehingga menyebabkan kericuhan antar masyarakat.
Bukan hanya itu Desa Rantau Puri ikut terkena imbasnya karena Tindakan
oknum yang tidak bertanggungjawab. Dalam wawancara peneliti dengan
salah satu warga Desa Rantau Puri mengatakan bahwa:
Pungli yang dilakukan oleh masyarakat kepada perusahaan batu bara
ini dengan cara meminta uang kepada setiap sopir angkutan batu bara
dengan kisaran Rp.10.000 s/d Rp.50.000. Tetapi tidak semua sopir
angkutan batu bara tersebut mau memberi uang kepada masyarakat
yang melakukan tindak pidana pungli ini.7
Tindak pidana pungutan liar ini sudah seringkali menimbulkan
kericuhan antara masyarakat Desa Rantau Puri dengan sopir, karena
tindakan masyarakat yang meminta uang bahkan dengan tindakan
5
6

QS. Asy Syura (42) : 42
Juhaya S. Praja, Hukum Islam (Cet. XX; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014),

hlm.62
7

Wawancara bersama pak Yogi Anggara, Salah satu sopir batu bara, Sarolangun Jambi.
25 September 2019.

6

pemaksaan tersebut meresahakan sopir angkutan batu bara yang melintas
dijalan

tersebut.

Akibatnya

tindakan-tindakan

seperti

ini

sering

menimbulkan kericuhan dan kekerasan antara warga dengan sopir angkutan
batu bara. Peristiwa seperti ini seharusnya menjadi pusat perhatian bagi para
petinggi-petinggi negara agar tidak lagi terjadinya tindakan pungutan liar
apa lagi yang sampai menimbulkan kekerasan, atau paling tidak
meminimalisir tindak pidana pungutan liar pada angkutan batu bara
tersebut.
Dikutip dari jurnal Sudarman pungutan liar bukan lagi sekedar
masalah Negara berkembang seperti Indonesia, tetapi telah menjadi masalah
dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang perlu
mengadopsi “United Nations Convention Againts Corruption” (UNCAC)
untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu
negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention
Againts Corruption.8
Adapun alasan penulis memilih kasus pungutan liar di Kabupaten
Batanghari karena pungutan seperti ini masih beredar dimana-mana tanpa
ada upaya yang memberantas pungutan liar oleh instansi-instansi penegak
hukum dan tidak ada gerakan yang serius akan hal ini. Kasus pungutan liar
yang terjadi di Kabupaten Batanghari, tidak banyak yang di proses secara
hukum.
8

Sudarman, Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian Kendaraan
Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam Oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan
Liar, Jurnal ISSN Volume I, Issue 2, 2018
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penegakkan Hukum
Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau
Puri Kabupaten Batang Hari.
B.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar terhadap
angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar
angkutan batubara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari?
3. Apa solusi bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Desa Rantau
Puri Kabupaten Batang Hari?

C.

Batasan Masalah
Agar penelitian skripsi ini mengarah kepada pembahasan yang di
inginkan dan terarah kepada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan
dan tidak terjadinya kesalahan pahaman karna ruang lingkupnya terlalu
luas, maka perlu pembatasan masalah ini akan dibatasi pada segi tempat,
objek kajian dan segi sanksi. Dari segi tempat penelitian ini dilakukan di
Kabupaten Batanghari, dari objek kajiannya penelitian ini membahas
tentang pelaku pemungutan lian dan dari segi sanksi bagi pelaku pungutan
liar di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari.

8

D.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar terhadap
angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan
liar angkutan batubara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari.
3. Untuk mengetahui solusi bagi pelaku pungutan liar angkutan batu bara di
Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari.

E.

Manfaat Penelitian
Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan
hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya
dalam dua aspek yaitu:
1.

Aspek Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
tentang sangsi pungutan liar terhadap sopir angkutan batu bara, di
Kabupaten Batang Hari.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam
penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang pungutan
liar terhadap sopir angkutan batu bara.
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2.

Aspek Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pungutan liar terhadap
sopir angkutan batu bara.
b. Dapat dijadikan acuan penegak hukum terhadap pelaku yang
melakukan pungutan liar terhadap sopir batu bara.
c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata (S1) pada
Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.

F.

Kerangka Konseptual
1. Sanksi Pidana
a. Pengertian Sanksi Pidana
Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah
kasusnya dan akibat adalah hukumanya, orang yang terkena akibat akan
memperoleh sanksi baik masuk penjara atau pun terkena hukuman lain
dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang
bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan
atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menganggu
atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasar nya
merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku
kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan
sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah
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penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.9
Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari
dalam kehidupan masyarakat.10
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan
untuk menentukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 281. Bahwa setiap
orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut,
yang pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan. Pengertian “tidak dituntut” disini juga termasuk
“tidak dinyatakan melakukan tindak pidana dan karenanya dikenakan
tuntutan pidana” kecuali peraturan perundang-undangan telah terlebih
dahulu menyatakannya sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam
pidana barangsiapa yang melakukannya. Ditambah lagi penuntutan
pidana tidak boleh dilakukan atas dasar hukum yang berlaku surut (non
retroactive law).
Ada tidaknya suatu tindak pidana, tidak tergantung pada apakah
ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, tidak

9

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Suatu Pengantar, (PT Refika Aditama: Bandung,
2011), hlm. 96.
10
Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), hlm.
62.
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tergantung

dari

adanya

pertanggungjawaban

pidana.

Melainkan

tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan
yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini
didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1)
KUHP. Pasal tersebut menegaskan monopoli peraturan perundangundangan dalam penetapan suatu tindak pidana.
Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di negara-negara
civil law lainnya, tindak pidana umumnya dirumuskan dalam kodifikasi.
Namun demikian, sejauh ini tidak terdapat ketentaun dalam KUHP
maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih
lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.
Undang-undang 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan, belum secara mendetail menentukan bagaimana
merumuskan

ketentuan

tentang tindak

pidana

dalam

peraturan

perundang-undangan.
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Menjabarkan rumusan delik ke dalam unsur-unsur, maka yang
dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia,
dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang
terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana,
suatu tindakan itu dapat merupakan “een doen” atau dapat merupakan
“hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu” yang
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terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “een nalaten”11
yang juga berarti “hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh
undang-undang)”.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur lahir atau unsur
objektif dan unsur batin atau unsur subjektif. Dalam masalah ini,
Satochid Kartanegara, mengatakan bahwa unsur-unsur delik, terdiri dari
dua golongan yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif.
Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri
manusia, yaitu berupa suatu tindak-tanduk, jadi suatu tindakan, suatu
akibat

tertentu

(een

bepaalde

gevolg)

dan

berupa

keadaan

(omstendingheid) yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman
oleh undang-undang.12 Adapun unsur subjektif adalah unsur yang
terdapat pada diri pembuat atau in de dader aan wezig. Unsur-unsur
subjektif ini berupa hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang
terhadap perbuatan yang telah dilakukan (toerekeningsvat baarheid) dan
kesalahan seseorang (schuld). Yang dimaksud toerekeningsvat baarheid
adalah

hal

dapat

dipertanggungjawabkannya

seseorang terhadap

perbuatan yang telah dilakukannya.
Dalam

masalah

layak

dan

tidaknya

seseorang

dimintai

pertanggungjawaban terhadap perbuatannya ini, tongat mengatakan
bahwa

11

sementara

itu

berkaitan

dengan

persoalan

kemampuan

P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti 2013), hlm. 192-193.
12
H. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Bandung: Alfabeta, 2009),
hlm. 27.
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bertanggung jawab, pembentuk KUHP berpendirian bahwa setiap orang
dianggap mampu bertanggungjawab. Konsekuansi dari pendirian ini
adalah bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu
dibuktikan adanya pengadilan, kecuali apabila terdapat keragu-raguan
terhadap unsur tersebut.
Bertolak dari pendirian pembentuk KUHP, dapat diketahui bahwa
didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud
dengan kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memberikan
rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab sebagaimana
yang terdapat dalam pasal 44.13 Toerekeningsvat baarheid atau hal yang
dapat dipertanggungjawabkan seseorang atas perbuatan yang telah
dilakukannya, hal ini termasuk unsur subjektif. Berikutnya akan
dijelaskan masalah schuld sebagai salah satu bentuk subjektif yang lain.
Schuld dalam bahasa Indonesia berarti kesalahan seseorang.
2. Tinjauan Pungutan liar
a. Pengertian Pungutan Liar
Pungutan liar atau biasa di singkat pungli adalah pungutan yang
dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas untuk
mencapai suatu kepentingan tertentu, baik individu maupun masyarakat,
terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara

13

R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah
Agung dan Hoge Raad), (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 36.
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tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materil) dan melawan
hukum (tindak pidana).14
Dari segi bahasa, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata yakni
“pungutan” dan “liar”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,
pungutan berarti barang yang dipungut,15 dan liar berarti sembarangan,
tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang bewenang. Dengan
demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang)
yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan
yang ada.
Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun
2016 tentang satuan tuntas sapu bersih pungutan liar serta didukung
dengan terbitnya surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara
reformasi birokrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek
pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah hal ini guna untuk memberantas bersih kasus pungli yang
terjadi dalam masyarakat terutama ditujukan bagi pejabat aparatur negara
dalam melayani masyarakat yang baik.
Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta
sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak
berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat

14

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, (Sinar Baru:
Bandung, 1993), hlm. 15
15
Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. (Jakarta:
Modern English Press, 1991), hlm. 1206.
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penegak hukum. Jika Dikaji lebih dalam maka Pungli adalah segala
bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.
Pungli adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau
Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran
sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang
berkaitan dengan pembayaran tersebut.
Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang
kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia
hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar
adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli
adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak
mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut
dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku
pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan
terhadap pihak yang berada

dalam posisi

lemah karena

ada

kepentingannya.16
b. Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar
Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan
menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa
jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain:
1) Ingin memperoleh kemewahan hidup

16

Diakses pada website: www.hukumonline.com pada tanggal 30 Maret 2020
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2) Kondisi sosial ekonomi
3) Lemahnya iman dari pelaku pungli
4) Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang
5) Rendahnya pendapatan penyelenggara negara
6) Kemiskinan dan keserakahan
7) Budaya memberi upeti
8) Imbalan dan hadiah
9) Apatis/tidak mau tahu
10) Gagalnya pendidikan agama dan etika
Terhadap faktor penyebab pungli yang disebutkan terakhir,
gagalnya pendidikan agama dan etika, berasal dari pemikiran Franz
Magnis Suseno, yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi
pembendung moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku
masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap
bahwa agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja
sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.
Menurut Franz, agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam
konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama
memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika
kekuatan relasi emosional yang dimiliki pemeluk agama diterapkan
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dengan benar, bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat
membawa dampak yang sangat buruk.17
Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan
kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa
membuka peluang terjadinya pungli. Yaitu:
1) Kelemahan mekanisme organisasi
2) Penegakan hukum yang tidak konsisten
3) Lemahnya pengawasan
4) Budaya permisif/serba membolehkan
c. Pungutan Liar dalam Perundang-Undangan
Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam
KUHP, namun demikian dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar sendiri
diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan
dalam tabel berikut:
Tabel 1. Dasar Hukum Pungutan Liar dalam Perundang-undangan
No
Ketentuan Hukum
Jenis
1
UU No. 11 Tahun Penerimaan Suap
1980 Tentang Tindak
Pidana Suap
2
3

Ancaman Pidana
3 Tahun penjara atau
denda
sebanyakbanyaknya
Rp.
15.000.000,KUHP (Pasal 368)
Pemerasan
9 Tahun Penjara
UU No. 20 Tahun Pemberian/menjanjikan Pidana penjara paling
2001
tentang pada pegawai Negeri singkat 1 tahun, paling
perubahan atas UU 31 atau
Penyelenggara lama 5 tahun dan/atau
Tahun 1999 tentang Negara
denda paling sedikit Rp.
Pemberantasan Tindak
50.000.000,- dan paling
Pidana Korupsi (Pasal
banyak
Rp.
5 ayat (1))
250.000.000,17

37.

H.M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.
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4

5

6

7

8

9

UU No. 20 Tahun
2001
tentang
Perubahan atas UU 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Pasal
5 ayat (2))
UU No. 20 Tahun
2001
tentang
Perubahan atas UU 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Pasal
11)
UU No. 20 Tahun
2001
tentang
Perubahan atas UU 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Pasal)
12B)

Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara
penerima
pemberian/janji

UU No. 20 Tahun
2001
tentang
Perubahan atas UU 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Pasal
12E)
UU No. 20 Tahun
2001
tentang
perubahan atas UU 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Pasal
12E)
PP No. 53 Tahun 2010
tentang
Disiplin
Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara
yang dengan maksud
menguntungkan
diri
sendiri

Sumber

:

Kejati-Jambi.pdf

Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara
menerima hadiah/janji
padahal
diketahui
karena
kekuasaan/kewenangan
Pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara
Penerima gratifikasi

Pemberi hadiah/janji
pegawai Negeri atau
Penyelenggara Negara
karena
kekuasaan/kewenangan

Perbuatan tercela

Pidana penjara paling
singkat 1 Tahun, paling
lama 5 tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp.
50.000.000,- dan paling
banyak
Rp.
250.000.000,Pidana penjara paling
singkat 1 tahun, paling
lama 5 tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp.
50.000.000,- dan paling
banyak
Rp.
250.000.000,Pidana penjara seumur
hidup/paling singkat 4
tahun dan paling lama 20
tahun denda
paling
sedikit
Rp.
200.000.000,paling
banyak
Rp.
1.000.000.000,Pidana penjara paling
singkat 1 tahun, paling
lama 5 tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp.
50.000.000,- dan paling
banyak
Rp.
250.000.000,Pidana penjara paling
lama 3 tahun denda
paling
banyak
Rp.
150.000.000,-

Pemberhentian Tidak
dengan hormat
Pemberhentian dengan
hormat
Tidak atas permintaan
sendiri

https://komisi-kejaksaan.go.id/komjak/wp-content/uploads/2017/03/Saber-Pungli-
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3. Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam
Secara terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam
rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka
membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. 18 Dalam sebuah
kasus, risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (al-rāsyi),
pihak penerima pemberian tersebut (al-murtasyi) dan barang bentuk dan jenis
pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi, dalam kasus risywah tertentu
boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang
sebagai objek risywah-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai
broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga
melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa
atau kesepakatan para pihak dimaksud.
Adapun beberapa hadis tentang risywah yang dibahas oleh para ulama
tersebut adalah bahwa laknat Allah akan (ditimpakan) kepada orang yang
menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum, Rasulullah melaknat orang
yang menyuap dan yang disuap dan Rasulullah melaknat orang yang menyuap,
orang yang disuap, dan orang yang menghubungkan, yaitu orang yang berjalan
diantara keduanya.
Bertolak dari prinsip al-Syaukani, Syamsul Anwar mengkontekstualisasikan tradisi pemikiran ini untuk kasus di Indonesia. Menurutnya, pada
zaman sekarang paham seperti ini akan ikut mendorong lajunya korupsi,
pemberian semacam ini meskipun dilakukan oleh pemberi untuk mendapatkan

18

Ibid, hlm. 89
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haknya yang sah tetap akan merusak sistem pelayanan publik, berupa
memburuknya kualitas pelayanan tersebut.19
Hukum perbuatan risywah disepakati oleh para ulama adalah haram,
khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau
menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal
sebuah bentuk suap

yang dilakukan dalam

rangka

menuntut

atau

memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam
rangka menolak kezaliman, kemudaratan, dan ketidakadilan yang dirasakan
oleh pemberi suap.
G.

Kerangka Teori
1. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai
kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :
a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah
diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka
menyelesaikan sengketa hukum.

19

Ibid, hlm. 93
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e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.20
Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah
jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan
berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat
menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu
peraturan yang harus ditaati.21
2. Teori Penyebab Kejahatan
Menurut Boger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah
ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya (kriminologi teoretis atau murni).22 Wolfgang, dikutip oleh Wahju
Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai
kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap
perbuatan maupun terhadap pelakunya.
Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada
hal-hal sebagai berikut:23
a.

Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa
pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam
pembuatan hukum.

20
21

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011.
Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm.
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22

Abintoro Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta: Laksbang Grafika,
2013, hlm. 11.
23
Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Bandung: Alumni,
2012,hlm. 95
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b.

Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa
sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

c.

Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana
dan reaksi masyarakat.
Moeljatno berpendapat bahwa kriminologi adalah untuk mengerti

apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena
bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat
disekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Ataukah ada sebabsebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping
pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar orang tadi
tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang-orang lain tidak akan
melakukannya.
H.

Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah penelitian terdahulu yang sudah relevan
berkaitan dengan penelitian ini. Sejauh yang penyusun ketahui pembahasan
mengenai sanksi pidana bagi pelaku pungutan liar (pungli) terhadap
angkutan batu bara di Kabupaten Batanghari.
Adapun penelitan lain yang memiliki tema serupa yang pernah di teliti
sebelumnya adalah sebagai berikut:
1.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sayadi, Heri Tahir,
Mahsiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar dan Dosen
FIS Universitas Negeri Makassar dalam jurnalnya yang berjudul
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“Tinjauan Hukum Pungutan Terhadap Pengemudi Angkutan Kota
Antar Daerah Di Kabupaten Wajo”. Penelitian ini berisi faktor
penyebab pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar daerah
dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi
terjadinya pungutan liar terhadap pengemudi angkutan kota antar
daerah.
2.

Penelitian yang dilakukan oleh Debby Diannita Jaya yang berjudul
“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar
Yang Dilakuan Oleh Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1995 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian ini berisi tentang
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang
dilakukan Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi dan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan
hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan
Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.24

24

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (PT Raja
Grafindo Persada: Jakarta, 2012), hlm. 5.
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3.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarman yang berjudul “Penegakan
Hukum Terhadap Pungutan Liar Pada Pengujian Kendaraan bermotor
(PKB) di Perhubungan Kabupaten Agam Oleh Satuan Tugas Sapu
Bersih pungutan Liar” Penelitian ini berisi tentang bagaimana
penegakan hukum terhadap pungutan liar pada pengujian kendaraan
bermotor (PKB) dan kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan tugas
sapu bersih pungutan liar (saber pungli) kabupaten Agam dalam
penegakan hukum terhadap pungutan liar pada pengujian kendaran
bermotor (PKB) dinas perhubungan Agam.
Yang membedakan penulisan saya dengan penulisan sebelum nya
adalah penelitian saya menjelaskan tentang sanksi Pidana bagi pelaku
Pungutan Liar terhadap Angkutan Batu Bara di Kabupaten Batanghari
yang mana penelitian ini bertujuan membahas tentang penerapan sanksi
bagi pelaku tindak pidana pungutan liar terhadap angkutan batu bara,
sedangkan yang menjadi persamaan antara penelitian saya dengan
penelitian sebelumnya adalah penelitian ini sama-sama membahas
tentang pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A.

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan peneletian lapangan, dan juga data
pendukung diambil dari lapangan

sebagai bahan

dasar penulisannya.

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian
kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan yang
dimaksud

“Metodologi

kualitatif adalah

prosedur

penelitian

yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang diamati”.25 Kemudian penulis menggunakan
literatur untuk menganalis.
B.

Pendekatan Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yurisdis
empiris. Penelitian ini fokus untuk

mengetahui tentang permasalahan

penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis
maupun hukum yang tidak tertulis. Pendekatan empiris (hukum sebagai
kenyataan sosial, kultural), karena dalam penelitian ini digunakan data
primer yang diperoleh dari lapangan.
Jadi, pendekatan yurisdis empiris dalam penelitian ini maksudnya
adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan
data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penegakkan hukum
25

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosakarya
Offset, 2002), hlm. 3.
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bagi pelaku Pungutan liar terhadap angkutan batu bara di Desa Rantau Puri
Kabupaten Batanghari.
C.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rantau Puri Kabupaten
Batanghari, bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai penegakkan
hukum bagi pelaku pungutan liar terhadap supir angkutan batu-bara. Dengan
pemilihan lokasi ini diharapkan penelitian yang dilaksanakan akan
memperoleh data yang cukup valid untuk penyelesaian penelitian yang
dilakukan oleh penulis.

D. Jenis dan Sumber Data
1.

Jenis Data
Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan data primer dan
sekunder
a. Data Primer
Data primer adalah data atau jumlah keterangan yang diperoleh
secara tidak langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek
penelitian yang diperoleh dari lapangan.26Adapun data primernya
yaitu:
1) Data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber sopir
angkutan

batu

bara

dan Dinas

Perhubungan

Kabupaten

Batanghari.

26

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi revisi, (Jambi: Fakultas Syariah IAIN
Jambi dan Syariah Press, 2012), hlm.34.
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2) Observasi langsung kelapangan di wilayah Desa Rantau Puri
Kabupaten Batanghari
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah atau jumlah keterangan yang diperoleh
secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini
diperoleh dengan cara mengumpulkan dari sumber lain, sehingga
tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan ke dua, ke
tiga dan seterusnya.
a. UUD 1945,
b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
c. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tuntas
sapu bersih pungutan liar serta didukung dengan terbitnya surat
edaran menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi
birokrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pemberantasan praktek
pungutan liar (pungli),
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi,
e. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian,
f. Buku yang berkaitan dengan tindak pidana Pungutan Liar
g. Sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.
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c. Data Tersier
Data tesier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan
lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan skunder yaitu kamus
hukum, dan kamus Indonesia.27
2.

Sumber Data
Sumber data adalah sebagai bahan baku informasi atau subjek
tempat asal data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang
informan atau responden. Penentuan sumber data berdasarkan dari
sumber dokumen, sumber kepustakaan dan sumber lapangan.28
Sumber data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan
penelitian. Sesuai dengan penelitian, maka yang menjadi sumber data
dalam penelitian ini adalah jawaban dari wawancara penulis dengan
informan dilapangan, isi dari dokumen-dokumen dan buku-buku.
Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Batanghari, pelaku pungli dan supir batu bara.

E.

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini. Tujuannya ialah
agar data yang diperoleh valid dan komprehensif berikut adalah :
1) Observasi
Observasi merupakan suatu tehnik

pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara mengadakan secara teliti serta pencatatan secara

27
28

Sayuti Una.Op.Cit, hlm 43.
Sugiyono,Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabeta,2014),hlm 1.
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sistematis.29 Observasi dilakukan dengan menggunakan paduan
observasi

yang

disiapkan

untuk

memudahkan

peneliti

dalam

memperoleh data. Panduan tersebut dikembangkan dan diperbaharui
selama penulis berada dilokasi penelitian. Metode observasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dalam
lingkungan penelitian.
2) Wawancara
Wawancara adalah merupakan tehnik komunikasi antara dua
orang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan
mengajukan

pertanyaan-pertanyaan

berdasarkan

tujuan

tertentu.

Wawancara secara garis besar dua, yakni wawancara tak terstruktur
dan wawancara terstruktur.30
Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara
mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara
terbuka (open ended interview), sedangkan wawancara terstruktur
sering juga disebut wawancara baku (standardized in interview), yang
susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis)
dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.
Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah
wawancara instruktur. Penulis memilih wawancara jenis ini karna
mendapatkan data yang benar-benar akurat dan tepat serta ketat

29

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2015), hlm.143.
30
Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosakarya
Offset,2006), hlm 180.
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mengenal permasalahan yang teliti. Dengan jenis wawancara ini,
peneliti mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dan fokus
dalam bahan wawancara serta tidak melebar dan keluar dari koridor
wawancara yang dibutuhkan. Wawancara yang dibutuhkan penulis
disini ditunjukan kepada sopir angkutan batu bara dan polres
Batanghari.
3) Dokumentasi
Untuk mendapatkan data yang lebih akurat selain diperoleh dari
sumber manusia juga diperoleh dari dokumentasi. Dokumentasi biasa
berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah
kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan.
Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,
sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya
seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.
Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa undangundang dan foto perbuatan pungutan liar terhadap sopir angkutan sopir
batu bara.
F. Tekhnik Analisi Data
Dalam analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen mengemukakan
bahwa analisis data adalah proses pencairan dan pengaturan secara
sistematik secara hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang
dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang
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dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan untuk
menganalisi data yang diperoleh dari lapangan maka hal penelitian akan
penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif analisis ini penulis
lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data
kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan masalahmasalah penerapan sanksi pungutan liar. Diambil melalui wawancara
dan

dokumentasi

kemudian

dianalisis

dengan

menajamkan,

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengkodifikasikan data tersebut sehingga bisa disajikan.
2) Penyajian Data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memungkin
penelitin melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian
juga dapat berbentuk matriks, grafik jaringan dan bagan. Semuanya
dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk
yang padu dan mudah dipahami.31
Penyajian Terhadap Sanksi Pidana Bagi pelaku Pungutan Liar
Terhadap Angkutan Batu Bara (Studi Kasus Batan hari).

31

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Sinar
GrafikaOffset, 2008), hlm 87.
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a.

Verifikasi Data
Penarikan kesimpulan sebagai kongfigurasi yang utuh.
Kesimpulan-kesimpulan

juga

diverifikasi

selama

berlangsung. Kesimpulan dapat diubah setelah

penelitian

seluruh data

dinalisis mengenai penerapan Sanksi Pidana Bagi pelaku Pungutan
Liar Terhadap Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri Kabupaten
Batanghari.
G. Sistematika Penulisan
Bertujuan untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini,
dan dapat sub, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis dan
lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masingmasing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang
secara sistematis.
Bab I,

Bab pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah,
Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Manfaat
Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka.

Bab II,

Berisikan tentang metode penelitian, yakni mengenai pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan sumber
data, tehnik analisis data,

sistematika penulisan dan jadwal

penelitian.
Bab III, Menguraikan tentang tinjauan umum yang berisi gambaran umum
Kepolisian

Resort

Batanghari,

Perhubungan Batang Hari.

Gambaran

Umum

Dinas

33

Bab IV, Menguraikan pembahasan mengenai penerapan sanksi bagi
pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa Rantau Puri
Kabupaten Batanghari, kendala dalam penerapan sanksi bagi
pelaku pungutan liar angkutan batu bara di Desa Rantau Puri
Kabupaten Batanghari, dan solusi bagi pelaku pungutan liar
angkutan batu bara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari.
Bab V,

Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab-bab
sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulis
memberikan saran sebagai refleksi bagi semua pihak baik yang
terlibat secara langsung maupun secara langsung.

H. Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan. Adapun jadwal penelitian
sebagai berikut:

No
1. 1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kegiatan

Tahun 2020
Juli
Agust
Sept
Okt
Nov
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4



Pengajuan judul
Pembuatan Proposal
Perbaikan dan seminar
Surat izin Riset
Pengumpulan data
Pengolahan Data
Pembuatan laporan
Bimbingan & Perbaikan
Agenda Ujian skripsi
*Dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan peneliti
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BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Batanghari
1. Histori Kepolisian Resort Batanghari
Kepolisian Resort Batanghari mewujudkan transparansi dan aktualisasi
dalam tubuh kepolisian serta sistematika penyampaian berita ataupun wacana
dalam ruang lingkup Kepolisian Resort Batanghari merupakan perwujudan
penerapan e-goverment. Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dalam pola
penyampaian berita/kejadian/pengolahan data/pelaporan kinerja dan lain hal
yang

dirampungkan

dalam

sebuah

website

yang

diberi

nama

http://polresbatanghari.jambi.polri.go.id adalah menjadi salah satu media
untuk mempermudah proses penyampaian dan pelaporan serta memiliki akses
nasional dan internasional (transparan) dimana masyarakat umum pun bisa
mengaksesnya kapan saja dan dimana saja. 32
Pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) merupakan satu hal yang wajib
dalam pelaksanaan institusi polri yang efektif dan efesien. Website ini juga
berguna untuk mempersingkat alur birokrasi yang selama ini dianggap
menjadi suatu penghambat bagi percepatan pelayanan dan menghilangkan
kesenjangan antara Kepolisian Resort Batanghari, yang tujuannya demi
terciptanya situasi kondusif, aman, tentram melalui pemanfaatan IT dalam hal
ini website. Menyikapi pernyataan tersebut di atas Kepolisian Resort
Batanghari dalam rangka menciptakan Sitkamtibmas serta penegakan hukum
32

Tribrata News, diakses pada website http://polresbatanghari.jambi.polri.go.id/
halaman/detail/sambutan-kapolres, tanggal 8 Agustus 2020

35

telah membentuk sebuah wadah informasi bagi masyarakat dalam bentuk
website, yakni sebuah Situs resmi Kepolisian Resort Batanghari khususnya
Kepolisian Resort Batanghari yang menjadi gerbang (gateway) sebagai
penjabaran dari website resmi polri yang dimana dengan adanya website ini
kami mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk secara lebih
dekat melihat program kerja yang dilaksanakan, data informasi yang
dibutuhkan, serta pengaduan secara online baik terhadap masyarakat ataupun
prilaku Kepolisian Resort Batanghari itu sendiri. Agar lebih mudah dijangkau
dimana Kepolisian Resort Batanghari mencoba menggabungkan program ini
dengan program kerja Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menuju
Batanghari yang lebih baik.
Disamping membuka akses yang seluas-luasnya, Kepolisian Resort
Batanghari juga bermaksud ingin menerapkan menerapkan sistem pelaporan
elektronik agar dalam hal monitoring evaluasi dan sistem pelaporan lingkup
Kepolisian Resort Batanghari dapat dengan mudah di akses, data ini dapat
berupa pelaporan kegiatan, biodata personil, galery kegiatan dan berbagai hal
lain yang perlu disampaikan. Segala bentuk informasi data dari setiap lingkup
kerja dan Polsek terkait dapat dikomunikasikan melaui email masing-masing
bagian Bagian, Fungsi dan jajaran Kepolisian Resort Batanghari.33

33

Ibid
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2. TUGAS DAN FUNGSI SAT LANTAS
Sat Lantas Polres dipimpin oleh Kasat Lantas Polres yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya Kapolres dan pelaksanaan tugas
sehari - hari dikoordinasikan oleh Kabag Ops maupun Wakapolres.
Kasat Lantas, adalah unsure pelaksana pada tingkat Mapolres yang
memberikan bimbingan tehnis atas pelaksanaan Fungsi Lalu Lintas
dilingkungan Polres serta melaksanakan dan melaksanakan Fungsi yang
bersifat terpusat pada tingkat wilayah / antar Polsek dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres. Dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya Kasat Lantas dibantu oleh Kanit dan Kasubnit.
Kasat Lantas dalam pelaksanaannya dibantu oleh:
a)

KBO Sat Lantas disingkat Kepala Urusan pembinaan Operasi lantas
yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas. KBO dalam tugas dan
kewajiban dibantu oleh kanit Patroli, Kanit Dikyasa, dan kanit laka
lantas. KBO lantas urusan urusan Administrasi anggota dan ketatausahaan
serta sejumlah unit.

b)

Kanit Patroli Sat Lantas disingkat kepala Satuan Patroli bertanggung
jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.Kanit Patroli
dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya dibantu oleh Satuan Patmor
dan Satuan Gaktur. Kanit Patroli membawai urusan unit patmor dan unit
Gaktur and administrasi.
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c)

Kanit Laka Sat Lantas disingkat Kepala Unit Laka yang membawahi
tentang urusan unit Laka dan Administrasi Laka serta bertangung jawab
kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas dalam
pelaksanaan tugas sehari - hari dibawah kendali Kasat Lantas. Kanit Laka
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh unit Laka.

d)

Kanit Dikyasa Sat Lantas , disingkat Kepala Unit Dikyasa bertanggung
jawab kepada Kasat Lantas dan dibawah naungan KBO Sat Lantas, dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kasat Lantas.

Dalam melaksanakan tugas Sat lantas menyelenggarakan Fungsi:
1. Bimbingan Memberikan tehnis atas pelaksanaan Fungsi tehnis Lalu Lintas
pada tingkat Polres.
2. Menyelenggarakan administrasi registrasi kendaraan bermotor yang
dipusatkan pada tingkat Mapolres.
3. Menyelenggarakan dan pembinaan Partisipasi masyarakat melalui
kerjasam lintas sektoral, pendidikan masyarakat dan pengkajian masalah
dibidang lalu lintas.
4. Penyelenggaraan operasi Kepolisian dibidang lalulintas dalam rangka
penegakan hukum dan ketertiban lalulintas.
5. Memberikan bantuan operasional Pelaksanaan Fungsi lalu lintas pada
tingkat Polres termasuk dalam rangka pengungkapan kasus - kasus
kecelakaan lalu lintas yang menonjol.
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6. Penyelenggaraan administrasi termasuk tata tertib, pengolahan dan
penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan
pelaksanaan Fungsinya.34
3. Struktur Organisasi
Gambar 3.1
Struktur Organisasi Kapolres Kabupaten Batanghari

Sumber: Polresta Kabupaten Batanghari35
4. VISI & MISI
Terwujudnya

pelayanan

kambtibmas

yang

unggul

terjalinnya

kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta
sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan kamdagri
diwilayah hukum Polres Batanghari .
34

Tribrata News, diakses pada website: http://polresbatanghari.jambi.polri.go.id/
halaman/detail/reskrim, tanggal 8 Agustus 2020
35
Tribrata News, diakses pada website: http://polresbatanghari.jambi.polri.go.id/ halaman/
detail /struktur-organisasi, tanggal 8 Agustus 2020
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1. Menyelenggarakan Pelayanan kamtibmas prima through activities
Pelayanan administrasi Kepolisian, preemtif, preventif Dan refresif
(Penegakan

hukum),

memanfaatkan

kemampuan

penerapan

Ilmu

Pengetahuan Dan Teknologi guna mewujudkan Keamanan di Wilayah
hukum Polres Batanghari Yang kondusif;
2. Penegakan hukum dengan tidak diskriminatif menjunjung tinggi ham anti
KKN, anti kekerasan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan
masyarakat

dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam

mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di Desa / Kelurahan;
4. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap semua aspek
kehidupan yang dapat mengganggu kamtibmas melalui kegiatan
penyelidikan pengamanan dan penggalangan.
5. Menjaga keselamatan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.36
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Batang Hari
1. Histori
Kabupaten Batanghari dibentuk pada 1 Desember 1948 melalui
Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi Nomor 81/Kom/U,
tanggal 30 Nopember 1948 dengan pusat pemerintahannya di Kota Jambi.
Pada tahun 1963, pusat pemerintahan daerah ini dipindahkan ke Kenali
Asam, 10 km dari Kota Jambi. Kemudian pada tahun 1979, berdasarkan
36

Tribrata News, diakses pada website: http://polresbatanghari.jambi.polri.go.id/
halaman/detail/visi-dan-misi, tanggal 8 Agustus 2020
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979, ibu kota kabupaten yang
terkenal kaya akan hasil tambang ini pindah dari Kenali Asam ke Muara
Bulian, 64 km dari Kota Jambi sampai saat ini.
2. LAMBANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Lambang Kementerian Perhubungan adalah gambar atau tanda
sebagai pengikat batin dan kesatuan jiwa seluruh aparatur serta merupakan
pengejawantahan keluhuran missi KEMENHUB dalam keikutsertaan
mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Lambang terdiri dari bentuk
lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian Perhubungan Republik
Indonesia

yang

menggambarkan

satu

kesatuan,

kekompakan

dan

keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban Kementerian
Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara.37
3. Visi dan Misi
Visi
Mewujudkan transportasi yang handal, aman dan nyaman
Misi
a. Mendukung masyarakat pengguna jalan dan sungai untuk berlaku
lintas tertib, teratur, aman dan nyaman.
b. Membangun dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana
khusus bidang perparkiran, terminal, pengujian kendaraan bermotor
dan pengendalian standar mutu perbengkelan.
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Dishub Kabupaten Batanghari, diakses http://dishub.batangharikab.go.id/bacahalaman/a5d2c61d-6dd1-3b59-8e3a-40c94f927e26, tanggal 20 September 2020

41

c. Melayani perencanaan umum, keuangan dan pengembangan sdm
dalam rangka pencapaian pelaksaan kegiatan.
4. Struktur Organisasi

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di
Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari
Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat dalam upaya
menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Tanpa ada
penegakkan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan
bagi kehidupan setiap warga Negara Indonesia. Maka proses penegakkan
hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Penegakkan hukum
dalam upaya mewujudkan ketertiban sangat erat kaitannya dengan lembagalembaga Negara yang mempunyai wewenang dan memegang peranan penting
dalam sistem peradilan hukum di Negara Indonesia.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari,
khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten
Batanghari. Dalam melaksanakan pekerjaanya pengemudi angkutan batu-bara
tidak terlepas dari ruang lalu lintas jalan serta aturan retribusi yang harus
mereka penuhi. Seperti retribusi saat melalui pos-pos TPR, retribusi masuk
terminal dan lain sebagainya. Tentu saja retribusi tersebut harus di penuhi
oleh para supir angkutan batu-bara pada umumnya. Namun proses
pembayaran retribusi di jadikan alat dari sebagian petugas untuk meraut
keuntungan dari para supir angkutan batu-bara, seperti halnya meminta
bayaran melebihi aturan hukum yang berlaku.
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Para supir sebagai manusia biasa yang memiliki rasa takut untuk
melakukan protes saat proses pembayaran retribusi berlangsung, walaupun
dalam hati kecil mereka tau kalau mereka telah mengalami pungutan liar.
Rasa takut tersebut dapatlah diterimah oleh akal sehat, seandainya kita yang
mengalami hal yang serupa. Bagaimana tidak pengemudi yang sehari-hari
mencari rejeki dari jalan raya memiliki rasa takut akan dipersulit di kemudian
hari oleh petugas. Maka dari itu demi kelangsungan pekerjaannya, para
pengemudi memilih jalan aman. Seperti wawancara yang telah dilakukan oleh
peneliti dengan salah satu supir batu-bara tentang pungutan liar yang
dibayarkan, mengatakan bahwa:
“Iya setiap mobil truk batu-bara dipinta duit Rp.25.000 per mobil. Kami
akhirnya membayar sejumlah uang yang dipinta karena kami juga ingin
melanjutkan perjalanan, takutnya kalau kami gak bayar gak bisa
melanjutkan perjalanan di perlintasan Batanghari.”38

Selanjutnya wawancara dengan supir angkutan batu-bara yang lain,
mengenai pungutan liar yang dibayarkan, mengatakan bahwa:
“Ya mau gak mau mbak kami bayarlah, daripada nanti kami beribut
dijalananan dengan petugas pungutan liar ini. Kami juga segan buat
menanyakan adanya pungutan ini. Ya karena gak mau rebut aja kami
kasihlah uangnya.”39
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Berikutnya wawancara dengan supir angkutan batu-bara mengatakan
bahwa:
“iya ada beberapa orang mengatasnamakan warga Muara Tembesi dan
juga oknum LSM serta ada beberapa pihak kepolisian melakukan
pungutan di depan timbangan Muara Tembesi. Kami merasa terkejut
juga dengan adanya oknum ini yang meminta kepada semua supir truk
batu-bara sebesar Rp.50.000 per mobil. Katanya uang tersebut untuk
santunan kecelakaan di Desa sungai Buluh beberapa waktu lalu.”40
Berdasarkan wawancara kepada beberapa supir angkutan batu-bara
dapat peneliti simpulkan bahwa para supir angkutan batu-bara membayarkan
sejumlah uang yang diminta dengan alasan tidak ingin ribut dengan petugas
pungutan liar karena merasa takut tidak diperbolehkan melanjutkan
perjalanan di lintas Kabupaten Batanghari.
Hal ini membuat petugas menyalahgunakan kewenanganannya sebagai
penyelenggara Negara untuk mencari celah supaya mendapatkan keuntungan.
Disamping adanya rasa takut dari pengemudi untuk melakukan protes.
Dalamhal ini diperlukan keberanian dari pengemudi untuk melakukan protes
jika hal yang seperti diatas tidak ingin terulang kembali. Semestinya para
petugas tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah di amanatkan
kepadanya untuk mencari keuntungan dari supir batu-bara.
Dalam wawancara peneliti dengan Ketua LSM Kompihtal terkait
dengan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan
LSM ini mengatakan bahwa:

40
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“Oknum yang mengatasnamakan LSM ini sangat bertentangan dengan
aturan yang berlaku dan kami mohon pihak penegak hukum menangkap
salah satu oknum tersebut. Jangan ada pungli pada supir batu-bara dan
memanfaatkan momen dengan alasan bantuan dana kecelakaan di Desa
Sungai Buluh.” 41
Para penegak hukum seharusnya memberantas perbuatan atau tindak
pidana pungutan liar sesuai aturan yang berlaku. Seperti yang dikemukakan
oleh Ardiansyah, mengatakan bahwa:
“Para pelaku pungutan liar terhadap supir batu-bara seharusnya
diberikan sanksi yang tegas kepada pelaku baik itu sanksi jabatan
maupun sanksi hukum. Agar memberikan efek jera kepada para pelaku.
Hal ini seharusnya dapat perhatian dari pemerintah meskipun pelakunya
adalah petugas atau penyelenggara Negara sekalipun.”42
Perbuatan yang dilakukan petugas berdasarkan hasil wawancara
tersebut, jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dimana
termasuk dalam rumusan tindak pidana pungutan liar berdasarkan Pasal 12
huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa 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.
Berdasarkan Pasal tersebut sudah seharusnya pelaku 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
41
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Rp200.000.000,00

(dua

ratus

juta

rupiah)

dan

paling

banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku
pungutan liar berdasarkan hasil observasi serta hasil wawancara dengan
beberapa supir angkutan Batu-bara, sesuai dengan penjelasan di atas. Maka
dari itu sangat jelas bahwa perbuatan pungutan liar merupakan salah satu
bentuk tindak pidana.
Maka dari itu pula, sudah seharusnya Pasal 12 Huruf E Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di
atas, dijadikan acuan atau patokan dalam memberantas tindak pidana pungli
atau pungutan liar sesuai harapan banyak pihak terutama para pengemudi
angkutan batu-bara.
Namun dalan hal ini tindak pidana pungutan liar tidaklah bisa
diberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja. Berdasarkan
hasil wawancara dengan Salah satu Dishub diperoleh penjelasan bahwa:
“Sebenarnya masyarakat ada yang melaporkan tentang adanya
pungutan liar pada berbagai dinas yang ada di Kabupaten Batanghari,
namun laporan yang diperoleh tidak semuanya disertai dengan buktibukti tentang dugaan pungutan liar. Laporan yang bersumber dari
masyarakat secara pribadi biasanya kurang dilengkapi dengan buktibukti awal sebagai pendukung adanya dugaan pungli. Demikian juga
dengan laporan yang bersumber dari lembaga swadaya masyarakat
(LSM umum) biasanya juga belum disertai dengan bukti-bukti
pendukung tentang dugaan adanya pungli. Kebenaran laporan dugaan
tidak ditentukan oleh disertai atau tidaknya laporan dengan alat bukti
pendukung, meskipun laporan dugaan tindak pidana korupsi tidak
disertai dengan alat bukti pendukung.”43
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Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

Bapak

Kepala

Dinas

Perhubungan Kabupaten Batanghari diperoleh penjelasan sebagai berikut:
“Sebagai Kepala Dinas, memang terus mengamati barangkali terjadi
praktik percaloan serta pungli di UPTD Pajak Kendaraan Batu bara. Dia
tidak memungkiri praktik tidak terpuji itu masih ada di instansinya tapi
begitu terpantau, langsung diambil tindakan. Masih adanya praktik
tersebut, karena para pejabat ini sudah terlalu lama berkutat di
pekerjaannya sehingga tercipta mata rantai pungli dan calo. Pihaknya
sudah memastikan bahwa apabila ada anggotanya yang melakukan
pungutan liar terhadap masyarakat dalam pelayanan uji kendaraan
angkutan batu bara dipastikan akan ditindak dan diberi sanksi.”44
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan
penegakan hukum terhadap pungutan liar pada angkutan batu bara, Dinas
Perhubungan Kabupaten Batanghari masyarakat menganggap suap atau
pungutan liar adalah hadiah atau tanda terima kasih, yang kemudian
pemikiran yang seperti itu telah menjadi budaya di dalam kehidupan
masyarakat di Indonesia. Di kalangan petugas atau aparatur negara selama
mereka digaji kecil yang memiliki wewenang yang begitu besar maka
pungutan liar akan berjalan terus.
Dalam wawancara dengan Polres Kabupaten Batanghari, dikatakan
bahwa terdapat dua penanggulangan kejahatan pungli yaitu penanggulangan
secara Pre-emtif dan Preventif.
1. Preventif
Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan
untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi
kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan
44
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ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak
terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. Dalam
wawancara penelitian mengatakan bahwa
“Upaya yang telah dilakukan yaitu sosialisasi ke kantor-kantor
pelayanan masyarakat, membuat baliho/spanduk tentang larangan
pungutan liar, memberikan himbauan kepada masyarakat.”45
Upaya diatas yang telah dilakukan guna mengamankan pencegahan
pungutan liar di Batanghari.
B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pungutan Liar Angkutan
Batubara di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari
Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama
meresahkan masyarakat terkhusus di Desa Rantau Puri Kabupaten
Batanghari. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya dalam menanggulangi
terjadinya tindak pidana tersebut. Karena jika tidak maka pungutan liar akan
terus meresahkan masyarakat khususnya para supir angkutan batu-bara.
Namun dalam pelaksanaan tugas tersebut masih menemui kendala-kendala
dalam penegakan hukumnya, sehingga menyebabkan kegiatan yang
dilakukan tidak berjalan secara optimal atau menjadi kurang efektif.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan
kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas Perhubungan Kabupaten
Batanghari diperoleh penjelasan sebagai berikut:

45

Wawacara dengan Ardiansyah, Polresta Kabupaten Batanghari, tanggal 8 Juni 2020

49

1. Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar
Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan
liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke
dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti
ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi,
selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
penegakan hukum pungutan liar. Berikut wawancara dengan Bapak
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari diperoleh penjelasan
sebagai berikut:
“Untuk hal ini belum ada ketentuan yang menjadi tolak ukur
hukuman karena tidak adanya undang-undang yang diberlakukan
di Batanghari. Tentu akan semakin sulit untuk menangkap para
pelaku pungli yang beredar di Kabupaten Batanghari. Memang
pungli adalah perbuatan yang kurang baik, namun harus disertai
dengan bukti-bukti yang ada.”46
Pengaturan perbuatan apa saja yang masuk dalam pungutan liar
belum diatur secara tegas atau dapat dikatakan pengaturanya masih
bersifat umum. Berikut wawancara penelitian dengan Ardiansyah, yang
mengatakan:
“Pengaturan suatu masalah pungutan liar ini dalam perundangundangan belum ada yang mendasari, bahwa “kepentingan hukum”
yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum. Satgas
1 Intelejen yang bertugas untuk melakukan pemetaan terhadap
instansi-instansi yang rawan melakukan tindak pidana pungutan
liar di Batanghari. Karena belum adanya undang-undang, dengan
demikian dalam merinci tindakan yang rawan dengan pungutan liar
tidak bisa dilakukan dengan bebas.”47
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Dari pernyatan diatas bahwa masih lemahnya peraturan yang
ada di daerah tersebut sehingga belum bias terealisasi suatu hukuman
pidana mengenai pungutan liar.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan
liar
Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari
masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar, masyarakat yang
tidak mengetahui mengenai Pungli, kurang jelasnya dalam cara
pelaporan masyarakat kepada Satgas Saber Pungli. Pungutan liar ini
telah menjadi budaya yang sudah biasa di dalam kehidupan masyarakat
yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi
yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin. Selain
sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga masyarakat yang tidak
mengetahui mengenai pungli.
Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara terhadap
beberapa masyarakat di Kabupaten Batanghari mengatakan bahwa:
“Ya memang ada beberapa orang melakukan pungutan liar dengan
supir batu bara, kami melihatnya secara langsung tapi kami tidak
melaporkan hal tersebut karena bukan urusan kami untuk itu
biarlah mereka melakukan hal tersebut.”
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Wawancara masyarakat Batanghari yang lain, mengatakan bahwa:
“Kami gak mau melaporkan hal tersebut, karena nanti akan
menjadi masalah yang berkepanjangan. Jadi lebih baik kami diam
saja, ini juga bukan urusan kami dalam menangani pungutan liar.”
Dapat ditarik kesimpulan banyak masyarakat yang ingin
melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak
melaporkan karena berbagai alasan.
3. Pembuktian di lapangan yang sangat sulit
Pembuktian

mengenai

tindak

pidana

pungutan

liar

membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehenshif, kecuali
apabila pungutan liar tersebut dilakukan secara operasi tangkap tangan
(OTT) maka akan lebih mudah juga apabila pungutan liar tersebut
dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segara atau
beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
4. Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung
Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pungutan
liar di Kabupaten Batanghari salah satunya adalah sarana/ fasilitas,
dalam wawancara penelitian mengatakan bahwa:
“Untuk hal faktor sarana atau fasiilitas biasanya adalah berkas yang
tidak lengkap, kurang adanya komunikasi antar lembaga,
kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para
anggota. Hal tersebut tidak dijalankan dengan baik, inilah yang
menjadi kendala yang tidak efektif dalam penangkapan pungutan
liar di Kabupaten Batanghari.”48

48

Juni 2020

Wawacara dengan Dedi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari, tanggal 8

52

Permasalahan yang telah diuraikan di atas menyebabkan kinerja
Satuan Tugas Pungutan Liar di Batangahari tidak bekerja dengan
maksimal jadi mempengaruhi kurang efektifnya penegakan hukum
kasus pungutan liar di Batanghari.
5. Kurang transparannya penanganan kasus pungli
Kurang transparannya dalam penanganan kasus pungli yang
terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari maksudnya
adalah semua berkas penanganan pungutan liar tersebut diminta oleh
Bupati untuk dipelajari terlebih dahulu, sehingga berkas perkara masih
belum bisa ditindaklanjuti untuk diproses melalui mekanisme system
peradilan pidana.
6. Lemahnya pengawasan oleh inspektorat
Pungutan liar yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Batanghari sesungguhnya tidak akan terjadi apabila pihak Inspektorat
sebagai pengawas internal melakukan pengawasan dengan baik,
termasuk juga dengan belum adanya tindak lanjut dari penanganan
pungutan liar yang telah dilakukan penanganannya oleh Satgas Saber
Pungli, seharusnya pihak Inspektorat menanyakan kepada Bupati
terhadap perkembangan kasus tersebut sehingga dapat dituntaskan
7. Tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku
Dengan belum adanya tindak lanjut dari penanganan pungutan
liar yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Agam, maka
terhadap pelaku yang ditangkap karena melakukan pungutan liar tidak
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diberi sanksi pidana karena belum diselesaikan melalui mekanisme
sistem peradilan pidana. Sanksi yang diberikan hanya sanksi
administratif saja yang berupa dicopotnya pelaku dari jabatan sebagai
Kepala Seksi Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Batanghari.
C. Solusi Bagi Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara di Desa
Rantau Puri Kabupaten Batanghari
Dalam

melakukan

penanggulangan

kejahatan

pungli

pada

hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana. Sesuai dengan
sumber dan ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan
bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas
yang secara universal dapat dikelompokan dalam tugas kepolisian
preventif dan tugas kepolisian represif baik yang bersifat nonjustisial
maupun justisial.
Upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui
beberapa kegiatan seperti:
1.

Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan,
memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing
system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran
pelayanan, serta transparan.

2.

Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak
memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib
untuk mendapatkan pelayanan.
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3.

Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.

4.

Adanya inspeksi berkala dari pihak Atasan/APIP.
Jika melihat proses penanggulangan yang sudah dilakukan dapat

dikatakan jauh dari harapan masyarakat, sehingga metode yang mengatur
pelaksanaan tugas seakan tidak memiliki arti dan fungsi yang
sesungguhnya.

Metode

yang

diaplikasikan

dalam

pelaksanaan

penanggulangan kejahatan pungutan liar saat ini dinilai masih belum tepat
sasaran, belum adanya keterpaduan tugas, pelaksanaan tidak sesuai dengan
rencana dan tidak dilakukannnya pengawasan terhadap proses penyidikan
yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan metode yang diaplikasikan
dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan pungutan liar agar dapat
menciptakan rasa aman di wilayah hukum Kabupaten Batanghari.
Mengingat masih adanya keterbatasan sumber daya organisasi
Polres Polda Batanghari dalam penanggulangan kejahatan pungutan liar,
maka Polda Batanghari dituntut mengembangkan kerjasama baik internal
maupun eksternal. Oleh karena itu, guna mendukung keterbatasan sumber
daya, maka Polda Batanghari melaksanakan kerjasama atau kegiatan
bersama penegakan hukum lainnya, pemerintahan dan masyarakat untuk
mendukung hal tersebut.
“Hubungan kerjasama Polda Batanghari baik dengan internal
maupun eksternal sudah terjalin dalam beberapa kegiatan seperti
rapat koordinasi yang dilakukan 6 (enam) kali dalam setahun, razia
bersama yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, dan lain-lain.
Kerjasama dapat berlangsung manakala individu-individu yang
bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki
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kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan
tersebut.”49
Penerapan sistem penanggulangan pungutan liar yang dilakukan
Diretkrimsus secara professional tentunya dapat menekan terjadinya
kriminalitas. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa pungutan liar
melakukan aksi-aksi kejahatan ditinjau dari aspek sosiologi dan
lingkungan strategi diakibatkan oleh dampak degradasi di bidang sosial
budaya yang tergambar antara lain:
1) Meningkatnya sikap apatisme masyarakat seiring dengan menurunnya
apresiasi masyarakat baik kepada substansi maupun struktur hukum
yang ada, hal ini tercermin dari peristiwa-peristiwa yang terjadi
dimasyarakat,

seperti

maraknya

kasus

main

hakim

sendiri,

pembakaran pelaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh anggota
masyarakat

terhadap

lokasi-lokasi

yang

dianggap

berpotensi

menimbulkan gangguan keamanan, perilaku anggota masyarakat
menganggap reformasi merupakan kebebasan yang sebebas-bebasnya,
2) Menurunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban hukum
sebagai warga negara. Kesadaran masyarakat terhadap hak dan
kewajiban hukum tetap mensyaratkan antara lain tingkat pendidikan
yang memungkinkan untuk dapat memahami dan mengerti berbagai
permasalahan yang terjadi. Rendahnya tingkat kesadaran hukum
masyarakat tidak terlepas dari kualitas aparat penegak hukum yang
kurang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga
49

Wawacara dengan Ardiansyah, Polresta Kabupaten Batanghari, tanggal 8 Juni 2020
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penyebarluasan hukum pada berbagai lapisan masyarakat kurang
optimal yang berdampak rendahnya tingkat pengetahuan dan
pemahaman masyarakat tentang hukum serta kaitannya dengan hak
dan kewajibannya sebagai warga negara.
Tindakan represif yang dilakukan oleh Diretkrimsus di dalam
penanggulangan pungutan liar tentunya harus diikuti dengan peningkatan
kemampuan sumber daya organisasi Diretkrimsus yang

meliputi

kemampuan personel Diretkrimsus di dalam melaksanakan tugas di bidang
pemeliharaan Kamtibmas.
Upaya dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar oleh
Diretkrimsus secara optimal, pendekatan yang perlu dilakukan disamping
pendekatan represif adalah dengan melakukan pendekatan partnership
building dengan lintas sektoral melalui sinergitas polisional dengan
mengedepankan tindakan pencegahan maupun pemberantasan Penegakan
hukum terhadap kejahatan jalanan (street crime) melalui pengembangan
sinergitas polisional tentunya terlebih dahulu dimulai dengan menerapkan
beberapa kebijakan kriminal yang mengkriminalisasi perbuatan yang
dikategorikan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan preman sebagai
tindak pidana dengan membuat peraturan pidana yang berisikan sanksi
bagi pelaku kejahatan. Kriminalisasi terhadap kejahatan pungutan liar
misalnya kejahatan pemerasan yang dapat dilihat pada ketentuan yang
termuat pada KUHPidana dengan pengelompokan unsur-unsur perbuatan
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melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku.
Penegakan hukum secara represif yang menempatkan Polri sebagai
sub-sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kejahatan
termasuk pungutan liar pada hakekatnya merupakan tujuan dari
penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran
materiil (substantial truth) berupa pemenuhan syarat objektif tindak
pidana, antara lain tingkah laku seseorang (handeling), akibat yang
menjadi syarat mutlak delik, unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan
secara formil, unsur yang menentukan sifat perbuatan (voorwaarden die de
straf barheid bepalen), unsur melawan hukum yang memberatkan pidana,
unsur tambahan dari suatu tindak pidana (big komande voorwaarden van
het straf barheid). Adapun upaya represif yang harus dilakukan Polda
Batanghari di dalam penanggulangan pungutan liar dapat diidentifikasi
sebagai berikut:
1.

Meningkatkan kinerja organisasi melalui: Pertama, menetapkan target
penyelesaian kasus pungutan liar secara porposional dengan
mempertimbangkan tingkat probabilitas.

2.

Peningkatan penyidikan yang dilakukan berdasarkan mekanisme
sebagaimana diatur dalam KUHAP dan tetap menjungjung tinggi
HAM. Membuat Standar Operasional Penyidikan (SOP), sebagai
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acuan

di

dalam

melakukan

penyidikan

untuk

menghindari

kesewenang-wenangan;
3.

Meningkatkan operasi kepolisian antara lain razia pada tempat-tempat
yang rawan kriminalitas kasus pungutan liar yang berakibat pada
gangguan kamtibmas dengan terlebih dahulu mengefektifkan HTCK
(Hubungan Tata Cara Kerja);

4.

Membangun komunitas dengan memanfaatkan pola intensifikasi
pembinaan berupa online pengaduan, sistem hubungan cepat dan
sistemcall center.
Penanggulangan pungutan liar melalui pendekatan penal policy

yang dilakukan oleh Polri yakni melakukan kegiatan penanggulangan
secara refresif dalam bingkai Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice
System) dalam kerangka penanggulangan tindak pidana adalah sistem
dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.
Menanggulangi

melalui

pendekatan

penal

policy

adalah

usaha

mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan
menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang
menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang
pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana disamping itu
ada hal lain yang tidak kalah penting adalah mencegah terjadinya korban
kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di
atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penegakan hukum pungutan liar pada Supir Batu bara Dinas Perhubungan
di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari belum optimal karena kasus
pungutan liar tersebut tidak diteruskan ke tingkat penyidikan dan
penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, melalui sistem
peradilan pidana, sehingga pelaku tidak dijatuhkan sanksi pidana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari
dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Batanghari adalah: (1) tidak adanya undang-undang yang
mengatur secara khusus mengatur pungutan liar, (2) kurang adanya
partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar, (3)
pembuktian di lapangan yang sangat sulit, (4) sarana dan fasilitas yang
kurang mendukung bagi Satuan tugas pungli, (5) kurang transparannya
penanganan kasus pungli dan (6) lemahnya pengawasan oleh inspektorat
serta (7) tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.
3. Upaya dilakukan untuk menanggulangi pungutan liar di Desa Rantau Puri
dapat

dilakukan

dengan

meningkatkan

pelayanan

publik

berupa

memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan
system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait
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dengan pembayaran pelayanan, serta transparan. Mengedukasi masyarakat
dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi tips kepada Petugas
Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah dipaparkan di
atas, maka penulis dapat menarik saran sebagai berikut:
1. Sebaiknya di wilayah Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari lebih
memperhatikan adanya kegiatan pungli yang bereadar, agar tidak ada
kecurangan bagi pihak yang terkait.
2. Sebaiknya lebih membuat peraturan agar Kabupaten Batanghari dalam
penegakan hukum terhadap pungutan liar dapat berjalan dengan tegas.
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