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ABSTRAK 

PELAKSANAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI 

KOTA MATARAM BERDASARKAN PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2016 

TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR  

 

MUHAMMAD HANAFI 

D1A 010 302  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pungutan liar dalam 

hukum pidana Indonesia, pelaksanaan UPP di kota Mataram serta kendala yang 

dihadapi dalam pemberantasannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

empiris dengan pendekatan perundang-undangan ,pendekatan, dan pendekatan 

Sosiologi. Kesimpulannya yaitu Pungutan liar dalam hukum pidana Indonesia 

termasuk salah satu jenis korupsi penyelenggara negara sebagaimana yang di atur 

dalam Pasal 12 e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan Unit 

Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Mataram mengacu kepada ketentuan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Instruksi Mendagri. Kendala dalam 

penanggulangan pungutan liar di Kota Mataram yaitu kendala teknis dan kendala 

substansi. 

 

Kata Kunci ; Pungutan Liar, Saber Pungli 

 
ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF TASK FORCE OF ERADICATION FOR ILLEGAL 

LEVY  IN MATARAM CITY BASED ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 87 

YEAR 2016 ABOUT TASK FORCE OF ERADICATION FOR ILLEGAL LEVY 

MUHAMMAD HANAFI 

D1A 010 302 

 

The purpose of this research is to know the concept of illegal levies in Indonesian criminal 

law, the implementation of UPP in Mataram city and  obstacles faced in its eradication. This 

study is an empirical law study which was done with Statute approach, Conceptual approach, 

and Sociological approach. The conclusion is that illegal levies in Indonesian criminal law 

are classified into illegal fees in a broad sense and in a narrow sense. Implementation of 

Illegal Levy Fighting Unit (UPP) in Mataram City refers to the provisions in Presidential 

Regulation No. 87 of 2016 and Instruction of the Minister of Home Affairs. Obstacles in the 

prevention of illegal levies in Mataram city are technical constraints and substance 

constraints. 

Keywords ; Illegal Levy, Saber Pungli 
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I. PENDAHULUAN 

 

Pungutan liar (Pungli) merupakan perbuatan pengambilan keuntungan di luar 

ketentuan hukum yang dilakukan oleh pejabat (Oknum) sebagai penerima dan 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara umum sebagai pemberi. Pungutan 

liar (Pungli) jarang sekali ditindaklanjuti, bahkan sering ditutup-tutupi, namun 

kenyataan tersebut sudah menjadi rahasia umum. Tindakan pungutan liar (Pungli) 

tentu sangat mengganggu jalannya proses pembangunan di berbagai bidang.  

Praktik yang biasa dilakukan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari 

merupakan suatu bentuk pungutan liar yaitu kecendrungan meminta upah dari 

penerima pelayanan maupun memberikan secara cuma-cuma “uang terima kasih” 

tanpa diminta. Kebiasaan inilah yang kemudian melahirkan persepsi bahwa tindakan 

seperti di atas merupakan kelumrahan dalam setiap pelayanan. 

Berikut data dugaan pungutan liar yang terjadi di seluruh Indonesia  

berdasarkan data Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016 dengan perincian pada 

bidang-bidang sebagai berikut; Pendidikan berjumlah 49%, Pertanahan berjumlah 

11%, Penegakan Hukum (Gakkum) berjumlah 8%, Administrasi Kependudukan 

(Adminduk) berjumlah 7%, Cukai & pajak berjumlah 7%, Kepegawaian berjumlah 

6%, Perhubungan berjumlah 5%, Perizinan berjumlah 4%, Kesehatan berjumlah 3%.
1
 

                                                             
1
 Widyo Pramono, “Dampak Pungutan Liar Dalam Layanan Publik”, (Makalah), 

disampaikan pada acara Workshop Peran APIP dalam Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan 

Publik, Jakarta 12  Januari 2017 
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Dengan pertimbangan bahwa praktik pungutan liar (Pungli) telah merusak 

sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pemerintah memandang 

perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu 

menimbulkan efek jera. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah 

memandang perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Atas dasar 

pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2016 telah 

menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan 

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
2
 

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul     “ Pelaksanaan Satuan Tugas Saber Pungli di Kota Mataram 

Berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar ” 

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini antara lain ; 1. Konsep 

pungutan liar dalam hukum pidana indonesia, 2. Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu 

Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2016 di Kota Mataram, dan 3. Kendala yang dihadapi dalam 

penanggulangan pungutan liar oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Iiar (Satgas 

Saber Pungli) di Kota Mataram. 

                                                             
2
 http//www.setkab.go.id, diambil pada tanggal16 Juni 2017, jam 19:30  
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Tujuan dari penelitian ini yaitu ; 1. Untuk mengetahui konsep pungutan liar 

dalam hukum pidana indonesia, 2. Untuk mengetahui pelaksanaan Satuan Tugas Sapu 

Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di kota Mataram, dan, 3. Untuk 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan 

Liar dalam penanggulangan pungutan liar di kota Mataram. 

Sesuai dengan tujuan penelitian  di atas,  maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut ; 1. Manfaan Akademis seperti memenuhi 

sebagian persyaratan untuk mencapai derajat S-1 pada program studi ilmu hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2. ManfaatTeoritis seperti dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan menjadi khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum 

pidana, dan 3. Manfaat Secara Praktis seperti menjadi salah satu bahan rujukan bagi 

para praktisi hukum secara menyeluruh untuk mengedepankan tujuan hukum seperti 

keadilan, ketertiban dan keamanan, khususnya  di ruang lingkup hukum pidana yang 

berkaitan dengan pungutan liar. 

Berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini 

dikategorikan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), 

serta pendekatan sosiologi (Sociological Aproach). 
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II. PEMBAHASAN 

 

Konsep Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Indonesia 

Istilah “Pungutan Liar” Sebagai Perbuatan Pidana 

Secara etimologi, pungli merupakan singkatan dari Pungutan Liar yang 

merupakan kata majemuk. Kata “pungutan” merupakan kata keterangan terhadap 

suatu tindakan atau perbuatan mengambil, memetik, menarik, mengutip, dan 

meminjam sesuatu benda.
3
 Sedangkan kata “liar” merupakan kata sifat dari suatu 

benda yang menunjukan makna tidak ada yang memelihara, tidak (belum) jinak, tidak 

tenang (buas), tidak teratur (tidak menurut aturan), belum beradab, dan tidak resmi 

ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang; tanpa izin resmi dari yang berwenang.
4 

Jadi, kata “Pungutan Liar” bermakna menerangkan suatu perbuatan manusia (person) 

yang mengambil atau menarik suatu benda atau barang tanpa izin resmi dari yang 

berwenang. 

Secara historis, istilah “Pungutan Liar” dikenal pada saat pemerintah Orde 

melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi 

Tertib. Dari konsideran Intruksi Presiden tersebut dapat kita lihat makna dari 

pungutan liar yaitu pelaku yang merupakan penyelenggara pemerintahan atau 

aparatur pemerintah yang melakukan praktik yang tidak berdasarkan peraturan yang 

                                                             
3
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring, Edisi III, 2010 

4
 Ibid 
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sah. Praktik-praktik yang dimaksudkan diperjelas pada ruang lingkup penertiban 

yaitu pada poin 2 yang menyatakan bahwa, 

“ Beberapa contoh tentang bentuk penyelewengan tersebut antara lain ; a. 

Pungutan atas gaji/pensiun Pegawai Negeri oleh oknum instansi yang 

bersangkutan; b. Pungutan atas pengangkatan Pegawai Negeri oleh instansi 

yang bersangkutan; c. Pungutan atas biaya-biaya perjalanan pegawai oleh 

oknum instansi yang bersangkutan; d. Pungutan oleh oknum-oknum instansi 

atas pembelian Departemen/instansi, sehingga meningkatkan harga di luar 

kewajaran (dalam hal tender misalnya); e. Pungutan atas pembelian izin-izin 

seperti izin usaha, izin dagang, izin bangunan, izin kerja, paspor dan 

sebagainya oleh oknum instansi yang bersangkutan dalam hal melakukan 

pelayanan kepada masyarakat dan hal-hal semacam ini terjadi dihampir setiap 

instansi yang mengeluarkan perizinan-perizinan tersebut; f. Pungutan-

pungutan oleh oknum-oknum KPN atas penguangan SKO untuk belanja rutin 

maupun belanja pembangunan; g. Pungutan-pungutan yang terjadi dalam 

pemasukan barang, khususnya di Bea & Cukai; h. Pungutan-pungutan yang 

terjadi dalam hal penyetoran pajak, sehingga besarnya pajak yang masuk ke 

Negara relatif kecil dibandingkan yang masuk ke oknum petugas pajak yang 

bersangkutan; i. Pungutan-pungutan resmi yang tidak didasarkan atas 

peraturan perundang-undangan yang sah baik di Departemen maupun di 

Pemerintah Daerah; dan h. Pungutan-pungutan yang berhubungan dengan 

pemberian kredit oleh perbankan yang biasanya disebut "uang hangus”
5
 

 

 

Penggunaan Istilah “Pungutan Liar” Dalam Yurisprudensi 

Putusan PN Surabaya Nomor : 2155/PID.B/2009/PN. SBY 

Dalam putusan ini, terdapat 14 Penggunaan istilah “pungutan liar” yang 

merupakan kesaksian para saksi dan keterangan ahli serta penamaan terhadap barang 

bukti dari tindak pidana yang di dakwakan.  

                                                             
5
 Indonesia, Instruksi Presiden Tentang Oprasi tertib, Inpres No. 9 Tahun 1977, konsideran 

Point 2. 
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Majelis Hakim dalam perkara ini menvonis terdakwa bersalah melanggar 

Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

RI Nomor 31 tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidiair keempat. Adapun bunyi 

Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi  

Putusan PN Surabaya Nomor : 61/Pid.Sus/2011/PN.SURABAYA 

Dalam putusan ini, terdapat 9 Penggunaan istilah “pungutan liar” yang 

kesaksian para saksi. Secara umum, terdakwa yang merupakan sebagai salah satu 

seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melakukan 

serangkaian perbuatan. 

Majelis Hakim dalam perkara ini menvonis terdakwa bersalah melanggar 

Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 31 tahun 

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999  tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Putusan Kasasi Nomor 82 K/PID.SUS/2011 

Dalam putusan ini, terdapat 4 Penggunaan istilah “pungutan liar” oleh Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) dalam menguraikan dakwaanya. Secara umum, terdakwa yang 
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merupakan  Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, 

Kabupaten Labuhan Batu, melakukan serangkaian perbuatan. 

Majelis hakim (Mahkamah Agung) pada putusan ini mengabulkan 

permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan mengadili 

sendiri  dengan amar menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI” dan menjatuhkan pidana oleh karena 

itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Berarti 

dakwaan Pasal 12 e terbukti secara sah dan meyakinkan dilanggar oleh terdakwa. 

Berdasarkan uraian 3 yurisprudensi di atas bahwa unsur-unsur perbuatan 

pidana yang terdapat dalam peraktik pungutan liar sebagaimana yang telah 

dipaparkan sebelumnya, sangat bersesuaian dengan unsur-unsur yang ada dalam 

Pasal 12 e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Pungutan Liar Menurut Stgas Saber Pungli 

Satuan tugas Saber Pungli mengklasifikasikan Pasal-pasal dalam peraturan 

perundang-undangan di Indoonesia yang termasuk dalam kategori pungutan liar. Hal 

tersebut bisa kita lihat dari sosialisasi satgas saber pungli oleh kementerian/lembaga 

yang memaparkan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang termasuk 

dalam praktik pungutan liar.  

Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun1980 

Tentang Tindak Pidana Suap
 
, Pasal 368 KUHP, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 

11, Pasal 12B, dan Pasal 12e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
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Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6
 

 

Jadi, berdasarkan uraian di atas tentang istilah pungutan liar bahwa, makna 

pungutan liar dalam hukum pidana Indonesia belum diatur secara jelas dan terperinci 

sehingga penegakan pungutan liar berpegang pada ketentuan-ketentuan hukum 

pidana yang memiliki kesamaan seperti Pasal 368 KUHP dan Pasal 12 huruf e 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu, pungutan liar dapat dibagi 

ke dalam dua bagian yaitu pungutan liar dalam arti luas dan pungutan liar dalam arti 

sempit.  

Pungutan liar dalam arti luas yaitu sama dengan pengertian tindak pidana 

korupsi secara umum, sedangkan dalam arti sempit, pungutan liar adalah salah satu 

bentuk khusus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan 

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 e 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam 

pertanggungjawaban hukumnya, hanya penerima yang dapat dipertanggungjawabkan 

dan pemberi dalam hal ini sebagi korban. 

                                                             
6
 Satgas Saber Pungli, Optimalisasi Pelayanan Publik, Disampaikan Pada Acara Konferensi 

Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016, Jakarta, 11 Desember  2016., hlm. 30 
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Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) 

Satgas Saber Pungli Tingkat Pusat 

Pengaturan mengenai Satgas Saber Pungli, mulai dari kedudukan, tugas dan 

fungsinya serta pertanggungjawabannya diatur secara terperinci dalam peraturan 

presiden Nomor 87 tahun 2016. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

menyeluruh, satgas Saber Pungli diberikan kewenangan untuk membentuk Unit 

Pelaksanaan Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) baik pada tingkat kementrian atau 

lembaga sampai pada tingkat daerah kabupaten atau kota. 

Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kota Mataram 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang 

Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, secara 

khusus di kota Mataram, pemerintah kota Mataram menerbitkan Keputusan  Walikota 

Mataram Nomor 1035/XI/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas  Sapu Bersih 

Pungutan Liar (Saber Pungli) tingkat Kota Mataram. Unsur-unsur yang ada dalam 

Unit Pemberantasan Pungli Kota Mataram yaitu dari unsur pemerintah daerah, unsur 

kepolisian, kejaksaan, dan unsur masyarakat. 

Secara khusus, kewenangan yang terdapat pada point f yang menyatakan 

bahwa Satgas Saber Pungli berwenang memberikan rekomendasi pembentukan dan 

pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan 

publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.  

Mekanisme Pelaksanaan Penindakan Pungutan Liar Berdasarkan Perpres 

Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satgas Saber Pungli tertuang dalam bentuk 
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kewenangan Satgas Saber Pungli yang diperinci kembali dalam Instruksi Kementrian 

Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan 

fungsi Pemerintah.berdasarkan instruksi Mentri tersebut, masing-masing UPP 

menetapkan sebuah Standar Operasional Prosedur ( SOP). 

Selain itu, dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan terdapat 

pengawas secara internal yang disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 

khususnya pada Kementrian/Lembagadan Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, 

diintruksikan untuk melakukan koordinasi dan bersinergi antara Badan Pengawas 

Keuangan Pemerintah (BPKP), APIP, dan UPP dalam pelaksanaan pemberantasan 

pungutan liar. 

Mekanisme Pelaksanaan Penindakan Pungutan Liar Oleh Unit Pemberantasan 

Pungutan Liar Kota Mataram 

Di kota Mataram, dalam Pelaksanaan Penindakan Pungutan Liar Satgas Saber 

Pungli atau UPP kota Mataram tetap berpegang pada batasan kewenangan yang 

ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Instruksi 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 

Tahun 2016.  UPP kota terbentuk berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 

1035/XI/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber 

Pungli) tingkat Kota Mataram, pada tanggal 14 Desember 2016. 

Pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) kota Mataram, 

khususnya, kelompok kerja Penindakan dilaksanakan berdasrkan HTCK yang sudah 
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ditetapkan pada tahap penindakan. HTCK tersebut lahir dari ketentuan-ketentuan 

tentang kewenangan Satgas Saber Pungli yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan 

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli 

sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. 

Kendala Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Oleh Unit Pemberantasan 

Pungutan Iiar (UPP) Kota Mataram 

Kendala teknis berupa ketiadaan SOP UPP kota Mataram merupakan kendala teknis 

yang bisa mengganggu kinerja UPP dalam pemberantasan Pungutan Liar. Seluruh 

alat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai SOP sebagai 

pegangan dasar sehingga tidak terjadi kekeliruan atau salah prosedur. 

Kendala teknis yang lain terletak pada koordinasi yang sangat lemah antara 

kelompok kerja UPP secara internal. UPP kota Mataram memiliki mekanisme 

Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang sangat terstruktur dan sistematis seperti 

yang sudah dipaparkan sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya Hubungan Tata 

Cara Kerja (HTCK) tersebut yang masih sangat lemah. 

Kendala Substansi dimaksudkan di sini yaitu kendala yang berkaitan langsung 

dengan substansi hukum pemeberantasan pungutan liar. Hal ini bisa kita lihat dalam 

tahap penindakan pelaku pungutan liar, masing-masing penyelenggara pemerintahan, 

baik yang bernaung di bawah kementrian maupun lembaga, baik struktural maupun 

non struktural mempunyai UPP secara internal dan Pengawas internal yang lain 

seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Yang menghawatirkan adalah 
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UPP kelembagaan saling mengintip dengan UPP pemerintahan yang menimbulkan 

suatu permasalahan baru dalam proses pemberantasan pungutan liar. 

Dalam mengatasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penanggulangan 

pungutan liar menjadi bahan utama yang dibawa ke tahap evaluasi. Rekomendasi 

yang diberikan dalam setiap evaluasi yaitu tingkatkan koordinasi kesinergisan antar 

UPP dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Komitmen pimpinan dan 

anggota kelompok kerja UPP dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pungli 

dengan tanpa memandang lembaga asal menjadi prioritas utama. Hanya dengan itu, 

pemberantasan pungutan liar akan terus mampu berjalan dan selalu hangat sampai 

pada terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih 

dari pungutan liar sebagaimana yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia. 
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III. PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun mengmabil kesimpulan yaitu ; 

Konsep Pungutan liar dalam hukum pidana Indonesia belum diatur secara jelas dan 

terperinci sehingga penegakan pungutan liar berpegang pada ketentuan-ketentuan 

hukum pidana yang memiliki kesamaan seperti Pasal 368 KUHP dan Pasal 12 huruf e 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh sebab itu, pungutan liar dapat dibagi 

ke dalam pungutan liar dalam arti luas yaitu semua proses untuk mendapatkan 

keuntungan dengan cara tidak sah seperti tindak pidana korupsi, khususnya yang 

berkaitan dengan tindak pidana suap yang pertanggungjawaban hukumnya 

dilimpahkan kepada pemberi dan penerima, dan Pungutan Liar dalam arti sempit 

adalah salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana rumusan unsur Pasal 12 

e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  

Pelaksanaan Pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar  (Satgas 

Saber Pungli) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan 

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Kota Mataram bahwa, 

pemberantasan pungutan liar di kota Mataram, UPP Pemerintah Kota Mataram 

mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan 

Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan 

Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  
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Mekanisme pelaksanaan penegakan Pungutan Liar di Kota Mataram 

sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas yaitu laporan akan diproses dan 

dilakukan penyelidikan sampai pada tahap penindakan. Tahap Yustisi akan 

menentukan apakah perbuatan pelaku harus dilanjutkan ke arah hukum pidana atau 

administrasi. Tugas UPP Kota Mataram selesai pada saat Pokja Yustisi menentukan 

rekomendasinya. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pungutan liar oleh 

Unit Pemberantasan Pungutan Liara (UPP) di Kota Mataram yaitu Kendala teknis 

dan Kendala substansi. 

Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penyusun dapat memberikan 

saran-saran sebagai berikut; 1. Pengaturan konsep pungutan liar sebagai suatu tindak 

pidana harus diperjelas dalam peraturan perundang-undangan agar jelas 

perbedaannya dengan tindak pidana pemerasan, penipuan, penyuapan, dan tindak 

pidana penyalahgunaan kewenangan yang kesemuanya masuk dalam tindak pidana 

korupsi. 2. Pengaturan kewenangan antara Pengawas kelembagaan yang bersifat 

internal dan eksternal, termasuk UPP harus jelas dan terperinci sehingga sinergisitas 

penanggulangan pungutan liar tercapai. Selain itu, menetapkan menetapkan Setandar 

Oprasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dasar dalam penanggulangan 

pungutan liar. 3. Mengembangkan sistem keterbukaan informasi secara khusus 

mengenai penanggulangan pungutan liar agar semua masyarakat dapat mengakses 

informasi berkaitan dengan penanggulangan pungutan liar sehingga keterlibatan 

masyarakat maksimal.  
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