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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian relevan 

Sebagai langkah awal dalam pembahasan skripsi ini, penulis mencoba 

melihat kajian penelitian terdahulu yang dianggap mendekati dari aspek variabel-

variabel yang ada. Setelah melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat dinilai bahwa penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Pada 

Lingkup Sekolah di wilayah Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dilakukan, ini 

belum pernah diteliti karena objek dan fokus kajiannya berbeda dengan beberapa 

penelitian yang telah dilakukan berikut ini. 

2.1.1. Hasil penelitian (Skripsi) Muhammad Randa Edwira (2018), dalam 

penelitiaannya terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pungutan 

liar oleh satuan sapu bersih pungutan liar (SABER PUNGLI) di wilayah 

hukum bandar lampung. Berdasarkan hasil penelitian ini menyoroti 

masalah penganggulangan tindak pidana pungutan liar oleh satuan sapu 

bersih pungli di wilayah hukum bandar lampung. Perbedaan skripsi antara 

Muhammad Randa Edwira dengan penulis ialah selain dari lokasi 

penelitian yang dilakukan tentunya perbedaan tersebut terdapat pada latar 

belakang permasalahan yaitu skripsi Muhammad Randa Edwira mengkaji 

masalah penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Tugas 

Sapu Bersih Pungutan Liar yang terjadi di Bandar Lampung dilaksanakan 

dengan sarana penal yaitu melaksanakan operasi tangkap terhadap pelaku 
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pungli dan memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk 

memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pungli, sedangkan penulis 

mengkaji masalah mengenai implementasi peraturan pemerintah Nomor 

87 tahun 2016 tentang satuan sapu bersih pungutan liar di lingkup Sekolah 

Kabupaten Konawe. 

2.1.2. Hasil penelitian (Skripsi) Askar (2017), dengan judul penelitian 

“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Dalam Upaya 

Pencegahan Praktik Pungutan Liar Pada Bidang Pendidikan Di Kabupaten 

Bulukumba (Perspektif Hukum Islam).” Hasil penelitian ini meyoroti 

masalah: (1) Bentuk aturan hukumnya berupa Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan 

Keputusan Bupati Bulukumba Nomor KPTS. 725 / XII / 2016 Tentang 

Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tingkat 

Kabupaten Bulukumba. (2) Implementasi satuan tugas sapu bersih 

pungutan liar yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor 

KPTS. 725 / XII / 2016 Tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu 

Bersih Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Bulukumba, berfokus pada 

pelayanan masyarakat, bentuk nyata kerja tim satuan tugas sapu bersih 

pungutan liar di Kabupaten Bulukumba yaitu dengan adanya kasus operasi 

tangkap tangan di SDN 98 Bontomanai. Adapun  faktor pendukung dan 

penghambatnya antara lain, yaitu:  (a) faktor pendukung internal dan 

eksternal, yaitu: adanya regulasi khusus, koordinasi dengan Pemerintah 

Daerah serta peran masyarakat, (b) faktor penghambat internal dan 
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eksternal, yaitu: keterbatasan dana, sarana dan prasarana belum ada serta 

kurangnya sosialisasi. (3) Dalam ketentuan hukum Islam, pelaku pungutan 

liar termasuk dalam kategori jarimah ta’zir dikarenakan perbuatan tersebut 

mengandung unsur kezaliman. 

Perbedaan skripsi antara Muhammad Askar dengan penulis ialah 

selain dari lokasi penelitian yang dilakukan tentunya perbedaan tersebut 

terdapat pada latar belakang permasalahan yaitu skripsi Muhammad Askar 

membahas tentang pencegahan dan dikaji dalam hukum Islam, sedangkan 

penulis lebih memusatkan kajian penelitannya pada implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Sapu Bersih 

Pungutan Liar di lingkup Sekolah Kabupaten Konawe dan pengkajian 

menurut peraturan. 

2.1.3. Hasil penelitian (skripsi) Chindrawan, (2018) dengan judul penelitian 

“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan 

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik 

Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo” Hasil yang didapat dari penelitian 

ini bahwa di Kab. Sidoarjo telah dilakukan tindak lanjut dengan 

membentuk Satgas Saber Pungli melalui Keputusan Bupati Nomor 

188/235/438.1.1.3/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati 

Nomor 188/678/404.1.1.3/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 

Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Selama 1 (satu) tahun berjalan, 

Satgas Saber Pungli Kab. Sidoarjo telah melakukan fungsinya 
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sebagaimana Pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 

Tentang Satgas Saber Pungli. 

Perbedaan skripsi antara Chindrawan dengan penulis ialah selain 

dari lokasi penelitian yang dilakukan tentunya perbedaan tersebut terdapat 

pada latar belakang permasalahan yaitu skripsi Chindrawan membahas 

masalah dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di 

Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penulis lebih memusatkan kajian 

penelitiannya pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 

2016 tentang Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkup Sekolah di 

wilayah Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Pungutan Liar 

Pungutan liar 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. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, 

penipuan atau korupsi. 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 yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan 

liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (Tim Pengkajian SPKN RI. Upaya 
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Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat. 

Jakarta. 2002. hlm.3)  

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa (PBB) 

tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak 

resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan 

lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang 

dipilih dari suatu negara atau instansi negara dari perusahaan swasta atau publik 

termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan 

dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang 

berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang 

dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam 

rumusan korupsi Pasal 12 huruf e menunjuk pada Pasal 423, dan Pasal 12 huruf f, 

rumusannya diambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP. (Dirjosisworo, 1984, h.50). 

Awalnya di populerkan dalam dunia jurnalistik dimana pungutan liar atau yang 

biasa di dengar dengan sebutan pungli adalah perbuatan yang di lakukan 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. 

Berikut pengertian pungli menurut beberapa para ahli :  

1. Menelusuri isitlah pungli Soedjono (2014), menyatakan bahwa menurut 

istilah dalam kamus bahasa Cina; Li artinya keuntungan; Pung artinya 

persembahan. Jadi pungli adalah mempersembahkan keuntungan. 
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2. Menurut Solahuddin (2001), pungli adalah perbuatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara 

meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai aatau tidak 

berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran. 

3. Menurut Kotapaja (2001) pungli adalah pungutan tidak resmi yang tidak 

dilindungi oleh peraturan pemerintah dan undang-undang.  

Jadi berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa pungli merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau Pegawai 

Negeri meminta pembayaran yang tidak berdasarkan peraturan dan digunakan 

untuk kepentingan atau keuntungan pribadi.  

Mengakarnya budaya praktik pungli ini, berdampak pada toleransi 

masyarakat terhadap praktiknya. Padahal, masyarakat kita paham bahwa tindakan 

tersebut merugikan diri mereka dan negara, namun mentalitas berfikiri masyarakat 

kita adalah asal urusan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik. 

Hubungan timbal balik yang baik antara masyarakat dan oktum pungli dapat 

dijadikan salah satu faktor masih eksisnya pungli dalam birokrasi kita. Dewasa ini 

das sein dalam kehidupan masyarakat merupakan bukti bahwa pelayanan publik 

yang seharusnya prima menjadi pelayanan yang ada apanya. 

2.2.1.1. Pungutan Liar di Sekolah 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 

Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah, dalam pendidikan, 

ada tiga jenis biaya yaitu biaya operasional yang sudah ditutupi Biaya Operasional 

Sekolah (BOS), biaya personal merupakan tanggungjawab siswa dan orang tua, 
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serta biaya investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah, misalnya biaya 

untuk pembangunan perpustakaan, dan pengrehapan gedung sekolah. oleh karena 

itu, sekolah negeri dilarang melakukan pungutan di sekolah, karena Sekolah yang 

di selenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak 

diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No.44 tahun 2012 

tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan dasar. Seperti 

yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) permedikbud No.44 tahun 2012: “satuan 

pendidikan sadar yang di selenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan”. 

Peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, iuran, pendanaan 

pendidikan dan biaya pendidikan. pengertian pungutan dalam peraturan tersebut 

adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada 

satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara 

langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu 

pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sedangkan pengertian 

sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau 

barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorang atau 

lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak 

memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik 

jumlah maupun jangka waktu pemberiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) iuran adalah jumlah uang yang dibayarkan anggota 
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perkumpulan kepada bendahara setiap bulan (untuk biaya administrasi, rapat 

anggota,dan sebagainya). Definisi lain dari iuran adalah sejumlah uang yang 

dikumpulkan oleh anggota secara rutin, atau pungutan yang dilakukan 

sehubungan dengan pemberian jasa. 

Undang-undang dan peraturan menteri tersebut menjelaskan bahwa 

larangan di lakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau 

pun penerimaan siswa baru mulai dari tingkat SD,SMP,SMA. Pemerintah 

menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama SD, SMP dan SMA. Aturan 

itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Dalam masalah ini secara 

umum bagi pihak yang melakukan pungutan liar maka pihak dianggap 

menyalahgunakan jabatan, atas tindakan tersebut dengan jelas melanggar pasal 

423 KUHP: “seorang pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaanya, 

memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima 

pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, 

dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara”.(DR. Andi Hamzah, S.H., 

2006,h.164). 

2.2.1.2. Jenis-Jenis  Pungutan Liar di Sekolah 

Pungutan liar di sekolah terbagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut : 

a) Pungutan liar pada saat pendaftaran sekolah : 

1. Uang pendaftaran masuk 

2. Uang bangku sekolah 

3. Uang baju sekolah 

4. Uang daftar ulang  
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5. Uang bangunan 

b) Pungutan liar pada kegiatan belajar mengajar : 

1. Uang komite 

2. Uang les 

3. Uang buku ajar 

4. Uang lks 

5. Uang ekstrakulikuler 

6. Uang osis 

7. Uang study tour 

8. Uang perpustakaan 

9. Uang pramuka 

10. Uang pmi 

11. Uang kalender 

12. Dana kelas 

13. Uang denda tidak mengerjakan pr 

c) Pungutan liar pada jenjang kelulusan : 

1. Uang UNAS 

2. Uang try out  

3. Uang bimbingan belajar 

4. Uang perpisahan 

5. Uang foto 

6. Uang membeli kenang-kenangan 

7. Uang wisudah atau pengambilan ijazah 

(https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-

sekolah) 

 

2.2.1.3. Dampak Pungutan Liar Dalam Masyarakat 

Pungutan liar semakin marak terjadi utamanya dikalangan masyarakat, 

karena adanya proses pembiaran baik secara politik, hukum maupun sosial. Secara 

politik, suburnya pungutan liar karena tingkah laku Pemerintah kota dan 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah
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aparatnya, Bahkan apa yang dilakukan sekelompok orang dalam memungut 

retribusi liar karena terlegitimasi oleh tingkah laku oknum aparat. karena itu, 

gejala pungli sebenarnya ialah proses duplikasi masyarakat atas tingkah laku elit. 

Artinya, sekelompok masyarakat meniru praktik-praktik yang dilakukan oleh elit 

pemerintah. Hal ini menjadi beralasan sebab banyak juga retribusi. Atas nama 

Pemerintah Kota tetapi tidak jelas akuntabilitasnya. Meski menggunakan 

selembar kertas yang biasanya berwarna merah atau kuning sebagai bukti, tetap 

saja masyarakat bertanya-tanya. Dengan kondisi itu, masyarakat kemudian boleh 

menduga. Apakah uang retribusi tersebut tidak masuk ke dalam laporan 

penerimaan Daerah. Sebab tingkah laku Pemerintah kota tampaknya menjadi akar 

persoalan. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa menyelesaikan 

penerimaan Pemerintah. PAD tidak akan pernah punya peranan nyata terhadap 

usaha memperbesar penerimaan dan pengeluaran bagi pembangunan ekonomi 

lokal. Malah menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir, PAD seluruh Daerah di 

Indonesia memang meningkat. Tapi hanya sebagian kecil yang punya signifikan. 

Lebih dari itu, hanya sebagian kecil pula yang berdampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat, justru dampak negatif yang 

muncul adalah memperburuk iklim usaha, investasi dan perdagangan dari 

Kombinasi kedua jenis pungutan baik itu resmi atau tidak resmi yang tidak 

disadari oleh Pemerintah Kota. Padahal akan selalu ada imbal tukar (trade off) 

antara beban pungutan dengan iklim investasi dan perdagangan dengan usaha 

penguatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Semakin banyak pungutan resmi dan 
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atau pembiaran pungutan tidak resmi terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka 

semakin besar dampak kerugian ekonomi yang diterima. Karena itu, diperlukan 

penegakan hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pungutan liar. 

Pada dimensi sosial gejala pungutan liar ini tampaknya telah menjadi 

aturan sosial yang diformalkan. Apalagi pemahaman terhadap praktik pungli, 

pengemis dan premanisme menjadi bercampur baur. Masyarakat semakin sulit 

membedakan mana yang retribusi, pungutan liar, pengemis dan premanisme. 

Dengan kondisi ini, pungli itu menjadi semacam organized crime yang muncul 

dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini 

caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas, khususnya terhadap 

pungli.(Novrianthy, 2018, h.25-27) 

Adapun dampak yang bisa ditimbulkan akibat adanya pungli ini, antara lain 

adalah : 

a. Biaya ekonomi tinggi 

Ini disebabkan biaya untuk memproduksi sesuatu baik barang 

ataupun jasa menjadi tinggi alias mahal. Biaya produksi yang tinggi ini 

ujung-ujungnya akan menjadi beban rakyat selaku konsumen dari barang/ 

jasa terkait. 

b. Rusaknya Tatanan Peradaban Masyarakat,  

Secara psikososial akan merusak nilai-nilai luhur tentang arti 

pelayanan, pengabdian dan ketulusan. Peradaban tata kelola pelayanan 

yang melayani, telah berubah menjadi tata kelola pelayanan berdasarkan 

jumlah setoran. Yang memberi “uang pengertian” akan dilayani dengan 
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cepat, sementara masyarakat yang mengikuti aturan harus menelan pil 

pahit antrian dan keruwetan yang panjang. Akhirnya rusaklah tatanan 

peradaban yang luhur menjadi peradaban suap dan sogok. 

c. Menciptakan Masalah Dan Kesenjangan Sosial 

Tercipta jarak yang semakin jauh antara si kaya dan si miskin. 

Yang kaya makin makmur, sementara si miskin terus tergusur. 

d. Menghambat Pembangunan 

Hal ini disebabkan pungutan-pungutan yang dimaksud tidak masuk 

ke kas negara, melainkan ke kas pribadi maka kas negara menjadi minim. 

Dengan kas yang minim ini, tentu negara akan mengalami banyak 

keterbatasan untuk mewujudkan cita-cita mulia dalam melaksanakan 

pembangunan yang merata dan berkeadilan. Padahal masyarakat sendiri 

sesungguhnya sudah banyak mengeluarkan uang untuk berbagai jenis 

pungutan liar ini, tetapi uang-nya hanya masuk ke kas pribadi maka 

akhirnya rakyat juga yang sangat dirugikan. Oleh karena itu gagasan 

tentang pembentukan Satgas Saber Pungli sejatinya adalah niat luhur 

pemerintah untuk memberantas pungli dan harus mendapat dukungan dari 

semua pihak. 

e. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah. 

Hal ini disebabkan maraknya praktik-praktik pungutan liar yang di 

lakukan oleh Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab didalam 

Instansi Pemerintahan yang dimana perbuatan tersebut akan membangun 

stigma berpikir masyarakat terhadap pemerintah akan menjadi buruk atau 
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hilangnya kepercayaan maryarakat terhadap pemerintah. 

(https://kuninganmass.com/dampak-nyata-akibat-pungli-bagi-masyarakat-dan-

pemerintah/) 

2.2.2. Korupsi 

2.2.2.1. Definisi Korupsi 

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari 

kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Selanjutnya 

disebutkan bahwa corruptio itu berasal pula dari kata asal corumperre, suatu kata 

latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa eropa seperti 

inggris, yaitu corruption, corrupt, prancis yaitu corruption dan belanda, yaitu 

corruptie (korruptie). Kita dapat memeberanikan diri bahwa dari bahasa belanda 

inilah kata itu turun ke bahasa indonesia yaitu korupsi. Arti harfiyah dari kata 

korupsi iyalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran dapat di suap, 

tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata- kata atau ucapan yang 

menghina atau memfitnah seperti dapat di baca dalam the lexicon webster 

dictionary.(Muhammad Azhar, 2003,h.28)  

Maksud dari beberapa pengertian  diatas baik secara kata maupun sejarah 

dari korupsi dan arti secara harfiyah mengenai korupsi, iyalah suatu perbuatan 

yang memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan 

dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dan orang yang 

melakukan korupsi disebut koruptor. Hal ini memeberikan suatu kesimpulan 

bahwa definisi dari korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan 

uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang 
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lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang 

dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan.  

Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan 

nepotisme menyebutkan hal-hal berikut: 

1) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

peraturan perundang- undangan yang mengatur tindak pidana korupsi  

2) Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum 

antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, 

masyarakat atau negara  

3) Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara 

melawan hukum yang menguntungkan kepentigan keluarganya dan 

kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 

2.2.2.2. Faktor- Faktor Penyebab Korupsi 

1. Faktor Internal  

Rosikah dan Listianingsih, (2016) Menyatakan bahwa Faktor 

internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri si pelaku antara 

lain sebagai berikut: 

a. Sifat /Kepribadian Yang Rakus 

Rakus adalah perbuatan yang ingin memperoleh lebih banyak dari 

perlakuan ini juga disebut tamak atau serakah.seseorang melakukan 

korupsi dengan sifat ini biasanya dilatar belakangi keinginan untuk 

mendapatkan lebih dari yang seharusnya ia dapatkan. 
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b. Kurangnya Akhlak Dan Moral  

Setiap anak yang lahir di dunia ini pasti mendapatkan pelajaran 

tentang baik dan buruk dalm perbuatan baik dari orang tuanya maupun 

lingkungannya. Seseorang yang melakukan korupsi telah menyimpang 

dari ajaran moral dan akhlak biasanya perbuatan ini disebabkan sebagai 

orang yang tidak berakhlak dan bermoral  

c. Iman Yang Lemah 

Orang yang lemah imannya sangat rentah terpengaruh hal-hal yang 

berbau kejahatan landasan agama adalah tiang utama dalam 

membentengi prilaku seseorang maka jika seseorang imannya tipis maka 

sangat mudah terpengaruh oleh praktik-praktik korupsi. 

d. Penghasilan Yang Kurang Mencukupi  

Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, bila 

penghasilan dari bekerja kurang mencukupi kebutuhan hidup, seseorang 

dapat melakukan korupsi. 

e. Kebutuhan Hidup 

Korupsi dapat terjadi karena desakan ekonomi hal ini di pengaruhi 

karena pendapatan dan tuntutan pokok dalam penunjangan kehidupan 

sehari hari tidak sebanding dengan pendapatan dan biaya dalam 

pemunuhan kebutuhan pokok begitu tinggi. 

f. Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah prilaku dilakukan untuk membentuk citra diri 

dan mereflesikan status sosial seseorang. Seseorang yang status sosialnya 
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tinggi kebanyakan enggan untuk bersosialisasi dengan kalangan 

dibawahnya. Hal ini membuatnya harus merogo uang lebih banyak, gaya 

hidup ini memicu seseorang untuk melakuka korupsi.    

g. Tidak Mau Sengsara Dalam Bekerja  

Jika ingin mendapatkan uang, tentu saja hrus bekerja. Namun 

seseorang masih saja melakukan perbuatan secara praktis dalam dapatkan 

uang salah satunya menjadikan korupsi sebagai jalan pintas. 

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi 

lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi antara 

lain sebagai berikut: 

a. Faktor Ekonomi  

Ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi terbesar. 

Hal ini dapat dilihat dari gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi 

kebutuhan. Orang yang melakukan korupsi karena kebutuhan ekonomi 

biasanya dibaringi dengan faktor-faktor lain, diantaranya lemahnya akhlak 

dan untuk memenuhi gaya hidup, sebenarnya biasa saja gaji yang 

didapatkan mencukupi kebutuhan, tetapi karena untuk memenuhi gaya 

hidup dengan tingkat kebutuhan yang banyak mereka, akhirnya terjadilah 

korupsi. 

b. Faktor Organisasi  

Organisasi yang dimaksud memiliki cakupan luas, termaksud sistem 

perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang memiliki korban 
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korupsi atau tempat korupsi terjadi biasanya memberi andil karena 

membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi hal ini terjadi 

karena  beberapa aspek, diantaranya kurang adanya keteladanan dari sosok 

pemimpin, kultur organisasi yang salah, sistem akuntabilitas yang kurang 

memadai, dan manajemen yang kurang terarah. 

c. Faktor Politik   

Politik juga merupaka salah satu penyebab terjadinya korupsi, hal ini 

dapat dilihat dari instabilitas politik dan kepentingan para penegak 

kekuasaan. Kasus suap serta politik uang juga santer terdengar oleh 

masyarakat. 

d. Faktor Perilaku Masyarakat  

Pembiaran masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi menjadi 

jalan mulus bagi para koruptor.meskipun mengetahui praktik korupsi , 

sebagai masyarakat cenderung mnutupinya, karena kepentingan segelintir 

oknum. Masyarakat yang seperti inilah yang trus menyuburkan tindakan 

korupsi. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari bahwa sebenarnya 

mereka terlibat dalam korupsi. 

e. Faktor Hukum  

Faktor umum dalam korupsi dilihat dari dua sisi, yaitu perundang- 

undangan dan lemahnya penegakkan hukum. Dalam pelaksaan penegakkan 

hukum, masih banyak tindakan dan aturan yang bersifat diskriminatif, 

berpihak, tidak adil, rumusan tidak jelas, dan tumpang tindih dengan 
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peraturan yang lain. Walaupun demikian, seharusnya masyarakat sadar akan 

aturan hukum.  (pendidkan anti  korupsi, hal.7-9) 

2.2.3. Tinjauan Umum Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) 

Tim saber pungli menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 

2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ialah satuan tugas yang 

mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan 

efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana 

prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas 

Sapu Bersih Pungutan Liar menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan 

fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Pasal 4 Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar 

mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang: 

a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.  

b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga 

dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi. 

c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi 

pemberantasan pungutan liar. 

d. Melakukan operasi tangkap tangan. 
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e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta 

kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber 

Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan 

kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah. 

g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar. 

Pembentukan Tim Saber Pungli tidak terpisahkan dari paket kebijakan 

reformasi hukum, Pemerintah telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. 

Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. 

Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan 

bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat 

melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak 

tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kedua, mengoptimalkan pengawasan 

dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud 

termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai 

lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya 

saing Indonesia, salah satunya adalah pembenahan internal lembaga penegak 

hukum. Ketiga, perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan 

masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas 

tersendiri dalam reformasi hukum. 

Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas 

Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur: 
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1) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung 

jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan 

kelompok kerja sesuai kebutuhan.  

2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur 

akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di 

bidang pemberantasan pungutan liar.  

3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya 

terdiri dan unsur-unsur kementerian/lembaga. 

Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas 

Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur: 

1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk 

sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan 

administrasi. 

2)  Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 

Sekretariat. 

3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada salah satu 

unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan. 

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas 

Sapu Bersih Pungutan Liar mengatur: 

1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan 

pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing. 
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2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga 

dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar. 

3)  Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan 

kerja masing-masing. 

4)  Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.  

5)  Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing 

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas 

Saber Pungli. 

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli 

kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 

tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar 

belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk 

memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai 

langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan 

internal pada masing masing instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli terdiri dari 

aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam 

Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional 

Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara 
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efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan 

sarana prasarana baik ditingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 

(Muhammad Randa Edwira, 2018, h.24-27) 


