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BAB I 

PENDAHULAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah mengenai program 

pembangunan pendidikan, ditetapkan sebagai elemen sentral pengembangan 

sumber daya manusia (SDM), Peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah 

strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Maka, pemerintah 

berkewajiban untuk menyediakan pendidikan gratis dan bermutu kepada setiap 

warga Negara sebagaiamana di sebutkan dalam Pasal 31 ayat (1), (2), dan (4) 

amandemen UUD 1945: 

(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. 

(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya. 

(4)  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional. 

Amanat Konstitusi ini diperkuat dengan penjelasan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang berbunyi pada Pasal 34 :  

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib 

belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.  
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(2) Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang di selenggarakan 

oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

masyarakat.  

Kebutuhan tenaga pendidikan harus tercukupi dan kualitas tenaga pendidik 

perlu terus ditingkatkan baik dari segi kompetensi, dan kualitas sikap-mental dan 

etika profesi. Saat ini, pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan disebabkan 

faktor ekonomi yang dialami oleh banyak rakyat yang kurang mampu, dengan 

demikian pemerintah sangat mengedepankan pendidikan di Negara ini. Untuk 

mempercepat program wajib belajar 9 tahun, pemerintah menopang dalam 

mewujudkan program wajib belajar 9 tahun di tengah-tengah masyarakat yang 

jumlah pendapatan perkapitanya itu dibawah dari garis kemiskinan maka 

pemerintah membuat suatu trobasan dana BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

Pemerintah  telah menjalankan perintah undang-undang dengan 

pengalokasian anggaran APBN dan APBD sekurang-kurangnya 20% yakni 

dengan adanya program dana BOS dan kartu indonesia pintar (KIP) dalam 

menunjang pembangunan pendidikan. Meskipun dengan adanya program-

program pemerintah tersebut tidak sedikit ditemukan permasalahan-permasalahan 

yang berada dalam lingkup pendidikan baik itu secara internal maupun eksternal 

seperti tindakan-tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan 

cara melanggar hukum demi memperoleh keuntungan, dengan melakukan tidakan 

pungli, korupsi dll. 

Dari kondisi permasalahan yang sering terjadi dalam lingkup pendidikan 

penulis menilai permasalahan yang sering terjadi yakni tentang praktik pungutan 
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liar (pungli), apalagi dalam sektor sekolah kondisi ini akan mempengaruhi 

eksistensi pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis dan bermutu kepada 

setiap warga negara sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 dalam menunjang 

pengembangan sumber daya manusia (SDM). Apalagi, pungli ialah salah satu 

bentuk penyalahgunaan wewenang dan merupakan tindak pidana korupsi. 

Pemerintah menerbitkan suatu peraturan yakni Perpres No.87 Tahun 2016 

dalam upaya untuk mengatasi permasalahan mengenai pungli di Indonesia, 

Menko Polhukam mengumumkan pembentukan Satgas Satuan Sapu Bersih 

Pungli, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 

2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Dalam  melaksanakan 

tugasnya Saber Pungli berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Satgas 

Satuan Sapu Bersih Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungli secara 

efektif dan efisien. Caranya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, 

satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga atau 

pemerintah daerah.(Sumber: setkab.go.id) 

Penulis melakukan penelitian dengan melakukan observasi awal, dan 

dalam observasi awal itu calon peneliti mengumumkan beberapa temuan seperti 

kasus yang termuat dalam media online. 

Hasil wawancara awal yang dilakukan pada beberapa siswa SMA Negeri 1 

Abuki yang berada dalam wilayah Kabupaten Konawe menunjukan adanya 

pungutan-pungutan liar seperti iuran mushollah, iuran mushollah merupakan 

kesepakatan antara siswa dan pengelolah musolah tapi yang menjadi 

permasalahan adalah adanya tekanan di mana apabila belum melunasi uang iuran 
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musolahnya maka ijazanya di tahan seharusnya mengenai iuran musolah adalah 

bentuk sumbangan dan tidak ada bentuk paksaan apalagi adanya diskriminasi, 

pembayaran uang komite, dan penulisan/pengambilan ijazah yang tidak ada 

kesepakatan. Dan pernyataan ini di perkuat dengan pernyataan beberapa orang 

tua/wali siswa yang menerangkan mengenai aktivitas pembayaran penulisan 

ijazah yang belum ada musawarah atau pemberitahuan awal mengenai biaya 

penulisan ijazah ini, dan uang komite dimana uang komite ini adalah suatu 

pembayaran yang di sepakati bersama pengurus komite dan pihak sekolah tapi 

mengenai jumlah nominal uang komite ini pihak sekolah sendiri yang tentukan 

dan apabila uang komite ini belum di lunasi sebelum anak sekolah lulus dari 

Sekolah maka ijazah mereka akan di tahan sebelum melunasi uang komite 

tersebut.  

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah 

mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekololah melalui 

Peraturan Mendikbud No.44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan sumbangan biaya 

pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan 

antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan. 

Pengertian pungutan dalam peraturan tersebut adalah penerimaan biaya 

pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/ jasa pada satuan pendidikan yang 

berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, 

mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pungutannnya ditentukan oleh satuan 

pendidikan dasar. Sedangkan pengertian sumbangan adalah penerimaan biaya 

pendidikan baik berupa uang dan/ atau barang/ jasa yang diberikan oleh peserta 
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didik, orang tua/ wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan 

pendidikan dasar yang bersifat suka rela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak 

ditentukan atau satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu 

pemberiannya. Dari dua pengertian diatas, secara jelas dibedakan pungutan 

bersifat wajib dan mengikat sementara sumbangan bersifat suka rela dan tidak 

mengikat. Adapun bentuk pungutan yang ada disekolah baik resmi maupun 

pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan 

tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar adalah pungutan 

yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para 

pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan 

melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan kejahatan). 

Pungutan liar pada prinsipnya ada dua komponen yang menjadi dasar 

dikategorikan terjadinya pungutan liar disekolah. Pertama, iuran yang ditetapkan 

tidak memiliki dasar hukum, sehingga dikategorikan sebagai tindakan pungutan 

liar. Kedua, tidak memiliki kewenangan untuk menarik pungutan tersebut. 

Berdasarkan data observasi awal tindakan pungli (pungutan liar) dalam lingkup 

pendidikan atau paktik-praktik pungli adalah suatu tindakan yang tak lazim lagi 

terjadi pada tatanan lingkup pendidikan.  

Data observasi awal dengan melihat potensi terjadinya aktifitas pungutan 

liar pada tatanan sekolah, maka penelitian ini akan merujuk pada lingkup SMA 

Negeri 1 Abuki yang berada dalam wilayah Kecamatan Abuki Kabupaten 

Konawe. Hal ini di anggap urgen oleh peneliti karena masalah pungli terutama 

yang ada dalam lingkup pendidikan merupakan masalah lama yang sampai pada 
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saat ini belum dapat di tanggulangi secara menyeluruh. Pungutan liar sekolah 

adalah suatu kenyataan, sehingga sekolah sering di anggap menguras. Kegiatan ini 

lalu membengkak menjadi eksploitasi yang amat menguras. Dari beberapa 

kejadian serta peristiwa yang terjadi dalam tindak  pidana pungutan liar yang di 

lakukan oleh beberapa oknum dan pihak sekolah. Peran masyarakat dan para 

pengelolah lembaga pendidikan untuk tidak melakukan pungutan liar sangatlah 

penting untuk menjaga moralitas dan martabat individu. Dengan adanya masalah 

yang terjadi dalam lingkup pendidikan maka penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian skripsi “Implemetasi Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar 

Pada Lingkup Sekolah (Studi Kasus Di Kecamatan Abuki Kabupaten 

Konawe)”. 

1.2. Fokus Penelitian  

Penelitian ini fokus pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 

tahun 2016 tentang satuan sapu bersih pungutan liar pada lingkup SMA Negeri 1 

Abuki di wilayah Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. 

1.3. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini:   

1) Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar di Sekolah SMA 

Negeri 1 Abuki?  

2) Apa dampak terjadinya pungutan liar di sekolah SMA Negeri 1 Abuki? 
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3) Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 

tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkup SMA Negeri 1 

Abuki? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis merumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut:  

1) Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar 

di sekolah SMA Negeri 1 Abuki. 

2) Untuk mengetahui dampak terjadinya pungutan liar di sekolah SMA 

Negeri 1 Abuki. 

3) Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkup SMA 

Negeri 1 Abuki. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan 

ilmu Hukum Tata Negara dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan pengkajian karya ilmiah berkaitan dengan 

judul penelitian ini. 
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2) Manfaat Praktis 

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran penulis kepada pihak UPP 

Tim Saber Pungli di Kabupaten Konawe untuk mengimplementasikan secara 

konkrit Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu 

Bersih Pungutan Liar yang secara khusus praktik pungli di lingkup 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


