
 

 

 

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN  

 

A. Karakteristik Responden  

1. Hakim   

 Nama  : Andre Palahandika, SH., M.Hum 

 Pangkat   : IV b 

 Masa Kerja : 22 Tahun 

 Jabatan  : Hakim Pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih 

2. Jaksa Penuntut Umum           

 Nama  : Andritama Anasiska 

 Pangkat   : III c 

 Masa Kerja : 16 Tahun 

 Jabatan  :  Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih 

3. Penyidik           

 Nama  : Nur Salim 

 Pangkat  : Briptu 

 Masa Kerja :  10 Tahun 
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4. Praktisi Akadimisi           

 Nama  : Erna Dewi, S.H., M.H  

 Pangkat  : IV a  

 Masa Kerja : 25 Tahun 

 Jabatan  : Lektor Kepala   

 

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Liar Pada 

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah dan Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Nomor 

377/ Pid.B/ 2008/ PN.GS 

 

 

Prasetya Irawan, menyatakan bahwa pegawai atau karyawan adalah sumber daya 

manusia yang memiliki organisasi, dan harus dipekerjakan secara efisien, 

manusiawi dan efektif. Menurut Sugianti Kaboel bahwa pegawai adalah orang-

orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan gaji sesuai dengan 

peraturan yang tertentu. 

 

Faktor penyebab dari pelaku adalah : 

a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci dalam 

memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi. 

b. Kelemahan pengajaran- pengejaran agama dan etika. 

c. Kurang nya pendidikan 

d. Kemiskinan 

 

Menurut Andi Hamzah, bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah : 

a. Kekurangan gaji pegawai negeri sipil dibandingkan kebutuhan yang semakin 

hari semakin meningkat 

b. Latar Belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber 

atau sebab meluasnya korupsi 

c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien 

yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi 

d. Modernsasi mengembangkan korupsi 

( Andi Hamzah : 105 : 2004) 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Nursalim, selaku Penyidik pada Polres 

Lampung Tengah menyatakan bahwa mempelajari faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana merupakan upaya nalisis kriminologis yaitu penyelidikan terhadap 

kejahatan dan masalah prevensi kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan-

kejahatan dan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif. Sebagai studi 

mengenai kejahatan maka dalam penelitian kriminologi terutama memperhatikan 

penemuan-penemuan sebab-sebab kejahatan dan akibatnya serta berbagai cara 

penanggulangan. Sejalan dengan pesatnya pembangunan disegala bidang, maka 

hampir setiap warga negara diberbagai wilayah dihadapkan dengan munculnya 

berbagai macam kejahatan, sebagai contoh korupsi, suap, nepotisme, pemalsuan 

identitas (perjokian), pungutan liar (pungli) pada penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNSD) sebagai contoh di Lampung.  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih menurut 

Andritama Anasiska, selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terjadinya 

tindak pidana menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan dan kebutuhan akan 

lapangan tenaga kerja yang terjadi sekarang banyak berpengaruh terhadap pola 

tingkahlaku dan kehidupan masyarakat, seperti telah merombak struktur 

masyarakat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai akibat dari 

penyimpangan terhadap norma-norma hukum inilah, maka tindak pidana 

pungutan liar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) dapat 

menjurus pada suatu kejahatan. Pungutan liar merupakan penyimpangan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang terjadi dikarenakan adanya pengaruh dari 

berbagai faktor, maka tindak pidana tersebut dapat terlaksana. 
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Pada pembahasan penelitian ini salah satu bentuk dari kejahatan terhadap 

penerimaan CPNSD yang dilakukan oleh oknum pegawai pemerintah daerah 

adalah melakukan pemungutan biaya kepada Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNSD) yang lolos dalam seleksi penerimaan Pegawai Negeri atau sering 

disebut dengan istilah Pungli (Pungutan Liar). Pungutan liar terhadap calon 

Pegawai Negeri Sipil Daerah ini pada umumnya merupakan kegagalan dari sistem 

control diri terhadap impuls-impuls yang kuat dan dorongan yang instingtif, serta 

sentimen-sentimen hebat yang kemudian disalurkan lewat perbuatan kejahatan, 

pemalsuan, kolusi, karena merasa perlu atau membutuhkan pekerjaan dengan 

tindak pidana yaitu dengan menggunakan kewenangan atau kekuasaan yang dapat 

menekan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ujian atau seleksi penerimaan CPNSD. 

 

Berdasarkan data tahun 2009, tindak pidana yang terjadi pada penerimaan CPNSD 

di Lampung, hal ini menunjukkan bahwa sudah mulai terjadinya tindak pidana 

penyimpangan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD). 

Dari data pada Polda Lampung Tahun 2009 dapat diketahui dari beberapa 

Pemerintah Daerah yaitu: 

a) Lampung Tengah, dengan tersangka Sofyan Sarladi, dan Agus Muharam Isa, 

telah melakukan tindak pidana menerima hadiah atau janji yang patut diduga 

atau patut diketahui diberikan berdasarkan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. 

b) Lampung Selatan, dengan tersangka Sukarman yang mengaku tidak 

mengikuti tes CPNSD, melainkan diwakili oleh orang lain tetapi lulus seleksi 

pada Dinas Pendidikan Punduh Pidada di Kabupaten Pesawaran. 
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c) Gunung Sugih, dengan tersangka Euis Safitri yang melibatkan dua petugas 

pengawas ruangan tes CPNSD d SMPN 1 Pahoman, Fitrisia dan Ellyzana dan 

petugas penerima berkas daftar ulang. Euis Safitri calon perserta tes CPNSD 

saat itu tengah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Dia bertolak dari 

Indonesia pada 24 November 2008, tetapi, pada Rabu 14 Januari, Euis Safitri 

mendaftar ulang. 

d) Way Kanan, dengan tersangka tersangka Ganda Febriansyah dan Gustam 

Apriyansyah. Tersangka Ganda Febriansyah tidak mengikuti tes tertulis 

penerimaan CPNSD karena sedang menunaikan ibadah haji, pelaksanaan tes 

dilakukan oleh kakak kandungnya yang bernama Gustam Apriyansyah. 

 

Berdasarkan dari beberapa contoh kasus tindak pidana pada penerimaan CPNSD 

tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pungulan liar yang terjadi di 

Lampung Tengah telah meresahkan masyarakat khususnya peserta CPNSD 

lainnya, karena melanggar peraturan perundang-undangan dan tata tertip 

penyelenggaraan penerimaan CPNSD. Tindak pidana ini telah ditangani oleh 

pihak pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan diproses sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti halnya apabila terjadi perjokian yang 

melibatkan oknum petugas dan pejabat pemerintah daerah. 

Tindak pidana pungutan liar pada penerimaan CPNSD di Lampung Tengah 

bukanlah suatu keadaan yang berdiri sendiri. Tindak pidana timbul karena adanya 

beberapa sebab dapat ditimbulkan karena keadaan-keadaan tertentu. Demikian 

pula halnya dengan pemungutan biaya yang dilakukan oleh oknum pegawai 

Negeri, merupakan suatu bentuk kejahatan yang timbul dikarenakan adanya 

beberapa sebab dan tiap-tiap sebab dapat ditimbulkan karena keadaan tertentu. 
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Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih menurut 

Andre Palahandika, selaku Hakim menyatakan bahwa penyebab timbulnya 

kejahatan secara umum akan memperlihatkan banyaknya variasi serta bermacam-

macam aspek yang dapat mendukung dan saling berkaitan sehingga terjadinya 

suatu kejahatan. Teori-teori tentang faktor penyebab kejahatan sangat banyak 

dikemukakan oleh para sarjana, dimana pendapat yang satu dengan yang lainnya 

saling berbeda-beda, hal ini timbul karena tinjauan dengan latar belakang yang 

berbeda pula. Diantara teori tersebut terdapat unsur-unsur yang secara prinsip 

menunjukkan persamaan dan perbedaan, sehingga apabila digolongkan maka dari 

perbedaan dan persamaan tersebut dapat ditarik secara garis besar faktor-faktor 

yang sangat menentukan terhadap suatu kejahatan. Lingkungan sosial atau daerah 

tempat tinggal, kehidupan sosial dan ekonomi dengan mobilitas penduduk sangat 

mempengaruhi individu dalam membentuk prilaku baik yang bersifat positif atau 

criminal. Pengaruh stabilitas dan kejiwaan seseorang sangat dipengaruhi dan tidak 

terlepas dari pengaruh lingkungannya, lemahnya pengajaran-pengajaran agama 

dan etika sehingga seseorang tidak memikirkan akibat yang diperbuat. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih menurut 

Andritama Anasiska, selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa faktor-

faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah karena kemiskinan dan kesengsaraan. 

Apabila diperhatikan pendapat di atas tentang faktor-faktor penyebab timbulnya 

kejahatan maka sulit untuk menentukan faktor mana yang lebih dominan, hal ini 

sejalan dengan pemikiran bahwa memang faktor-faktor tersebut sebagai penyebab 

kejahatan tidak dominan berdiri sendiri tetapi satu dengan yang lainnya saling 

mempengaruhi. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Andre Palahandika, selaku 

Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang dapat menjadi penyebab terjadinya pungutan liar sebagai tindak pidana pada 

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) ditinjau dari aspek 

kriminologis di Lampung Tengah dapat disebabkan karena beberapa hal 

diantaranya adalah :  

1. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan 

Faktor terbatasnya lapangan pekerjaan terlebih untuk menjadi Calon Pegawai 

Negeri Sipil Daerah (CPNSD) membuat pelaku berinisiatif untuk melakukan 

kecurangan sebagai contoh dengan cara penyuapan, menggunakan jasa orang 

lain untuk menjalani tes atau seleksi penerimaan CPNSD. Terbatasnya 

lapangan pekerjaan baik pegawai negeri maupun swasta menimbulkan 

ketatnya persaingan ataupun seleksi CPNSD dengan memberikan imbalan 

dan dianggap mampu melakukan seleksi maka diharapkan peserta dapat 

diterima sebagai CPNSD. Kebutuhan akan lapangan pekerjaan merupakan 

upaya seseorang untuk memenuhi ekonomi atau finansialnya dimana dengan 

diterima sebagai pegawai negeri maka keadaan ekonominya akan terpenuhi 

karena telah mempunyai penghasilan tetap dari pemerintah. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa penyebab CPNSD 

melakukan pungutan liar karena adanya oknum petugas yang menggunakan 

kekuasaannya untuk meminta imbalan atau hadiah kepada CPNS yang lulus 

pada seleksi penerimaan pegawai. Pelaku meminta imbalan atau hadiah  

dimaksudkan supaya dapat mempermudah administrasi penerimaan CPNSD 
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pada seleksi penerimaan pegawai.Indikasi ini berpengaruh karena struktur 

pemerintahan yang sering berganti. 

2. Terbatasnya Kemampuan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) 

Peserta CPNS mempunyai keterbatasan kemampuan, ilmu pengetahuan yang 

dilakukan oleh panitia penerima CPNSD. Keterbatasan pengetahuan CPNSD 

juga sangat mempengaruhi oknum petugas untuk melakukan tindak pidana 

sebagai contoh kasus pada kasus di Lampung Tengah dengan tersangka Hi. 

Sofyan Sarladi dan Agus Muharam Isa, yang diduga menerima hadiah atau 

janji yang patut diduga berasal dari kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya. Indikasi  tindak pidana ini karena kurangnya 

pendidikan. 

3. Lemahnya Sistem Pengawasan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

Daerah (CPNSD) 

Kejahatan dapat terjadi apabila ada faktor kesempatan walaupun pelaku sudah 

mempunyai niat tetapi bila tidak ada kesempatan suatu kejahatan atau tindak 

pidana akan sulit dapat terjadi. Pada penerimaan CPNSD faktor kesempatan 

sangat mepengaruhi, karena lemahnya sistem pengawasan penerimaan 

CPNSD, sehingga dapat menimbulkan kejahatan baik yang dilakukan oleh 

peserta CPNSD ataupun oknum petugas pada seleksi penerimaan CPNSD. 

4. Adanya Keterlibatan Oknum Pejabat atau Panitia Penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Daerah (CPNSD) 

Keterlibatan pihak panitia penerimaan CPNSD merupakan salah satu indikasi 

terjadinya tindak pidana, dengan adanya keterlibatan Panitian penerimaan 

CPNSD pelaku dapat dengan leluasa tanpa adanya rasa takut atau sungkan 
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untuk meminta imbalan ataupun hadiah pada peserta yang lulus pada seleksi 

penerimaan CPNSD.Indikasi ini disebabkan karena kolonialisme, dimana 

suatu pemerintahan tidaklah menggugah kesetian dan kepatuhan, serta 

tiadanya hukuman yang keras. 

Menurut erna dewi selaku akademisi penyebab terjadinya tindak pidana pungutan 

liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Lampung 

Tengah adalah  ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang 

mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tigkah laku yang menjinakan 

korupsi, kelemahan pengajaran agama dan etika kurangnya pendidikan, 

kemiskinan dan tiadanya tindak hukuman yang keras serta faktor budaya kita 

sendiri.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa faktor utama yang 

menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pungutan liar pada penerimaan 

CPNSD adalah terbatasnya lapangan pekerjaan, terbatasnya kemampuan CPNSD, 

lemahnya sistem pengawasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 

(CPNSD) dan adanya keterlibatan Oknum petugas penerimaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Daerah (CPNSD). Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana 

pungutan liar, sebagai upaya pelaku memenuhi kepentingan pribadinya yang pada 

dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan orang lain demi memenuhi 

kepentingan pribadi, melakukan pemerasan, pungutan liar. Sikap lebih 

mementingkan diri sendiri ini sangat berkaitan erat dengan perubahan prilaku 

sosial serta tuntutan akan standar hidup yang cukup tinggi dewasa ini, dalam hal 

ini faktor kepentingan pribadi sebenarnya bukan saja hanya berkaitan dengan 

faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi atau kemampuan pelaku 
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yang dapat dianggap tidak bertanggungjawab terhadap jabatan ataupun 

kewenangan yang dimilikinya.  

 

C. Penanggulangan Tindak Pidana Pelaku Tindak pidana Pungutan Liar 

Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah 

 

Pengaturan mengenai pelaku tindak pidana  pungutan liar pada penerimaan  calon 

pegawai negeri sipil merupakan suatu bagian strategis yang tidak terpisahkan 

dalam program pembangunan nasional secara menyeluruh pembinaan kualitas 

sumber daya manusia. Pengaturan di bidang rekrutmen pegawai.  

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Gunung Sugih, 

menurut Andre Palahandika, menyatakan bahwa tindak pidana  pungutan liar pada 

penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran atau kejahatan 

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Berkaitan dengan perkembangan 

ketenagakerjaan di Indonesia selama ini mengikuti perkembangan teknologi dan 

industri yang berkembang dalam masyarakat. Perkembangan pembangunan yang 

terjadi dewasa ini diikuti juga dengan perkembangan dan kebutuhan di bidang 

ketenagakerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Tindak pidana dibidang 

ketenagakerjaan pada perkembangannya dapat dilakukan oleh perseorangan 

maupun Badan Hukum yang bergerak dibidang jasa ketenagakerjaan oleh suatu 

jaringan atau sindikat  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Polres Gunung Sugih menurut Nur Salim, 

menyatakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana baik secara pre-emtif, 

preventif dan represif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya 

penanggulangan kejahatan pada umumnya. Kejahatan yang terjadi ditengah 
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masyarakat begitu kompleks permasalahan dan keterkaitannya dengan sebab dan 

akibat yang ditimbulkannya, sehingga dibutuhkan suatu pengetahuan yang lebih 

mendalam dan kompherehensif dalam mengambil langkah penanggulangan yang 

akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar penanggulangan yang dilakukan 

mampu mengurangi dan menekan laju angka kejahatan tindak pidana pungutan 

liar dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil. 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Gunung Sugih dan 

Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, menurut Andritama Anasiska dan Andre 

Palahandika, menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan tindak pidana 

pungutan liar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang biasanya terjadi dapat 

dibedakan berdasarkan jenis dan bentuk penanggulangan secara Preemtif, 

preventif (non penal) dan penanggulangan secara represif (penal), 

penanggulangan tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

a. Upaya preemtif berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal 

atau menghilangkan faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, termasuk 

upaya untuk meminimalisasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam 

masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari 

menganalisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang 

terkandung di dalamnya dengan mengadakan penyuluhan hukum. 

b. Upaya preventif meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah 

secara langsung terjadinya kejahatan atau tindak pidana, mencakup kegiatan 

pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan penerimaan calon 

pegawai negeri sipil, serta kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan 

untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif 
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dalam upaya pencegahan, penangkalan dan menanggulangi tindak pidana 

pelaku tindak pidana pungutan liar pada penerimaan calon pegawai negeri 

sipil. 

c.   Upaya represif meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kepada 

upaya terhadap pengungkapan tindak pidana pelaku tindak pidana pungutan 

liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil. Bentuk kegiatan dari 

penindakan tersebut antara lain penyelidikan, penyidik, penuntutan dan 

putusan Pengadilan berdasarkan pada Musyawarah Majelis Hakim pada 

Pengadilan. Sedangkan hasil serta upaya hukum paksa lainnya yang disahkan 

menurut Undang-Undang. 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan hasil penelitian penulis pada Polres 

Gunung Sugih, menurut Nur Salim, menyatakan bahwa dalam rangka 

menanggulangi tindak pidana pelaku tindak pidana pungutan liar pada penerimaan 

calon pegawai negeri sipil pada wilayah hukum Polres Gunung Sugih dibedakan 

berdasarkan pada penanggulangan secara Preemtif, preventif (non penal) dan 

penanggulangan secara represif (penal), penanggulangan tersebut dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Upaya preemtif berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal 

atau menghilangkan faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, termasuk 

upaya untuk meminimalisasi faktor-faktor kriminogen yang ada dalam 

masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari 

menganalisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang 

terkandung di dalamnya dengan mengadakan penyuluhan hukum, kegiatan ini 
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dilaksanakan dengan tujuan melaporkan kepada yang berwajib apabila adanya 

kecurigaan atau indikasi terjadinya timbulnya tindak pidana pelaku tindak 

pidana pungutan liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil agar tindak 

pidana yang dapat terjadi dapat dicegah sebelum semuanya terjadi, 

mengantisipasi timbulnya tindak pidana pelaku tindak pidana pungutan liar 

pada penerimaan calon pegawai negeri sipil. 

2. Upaya preventif 

Upaya preventif adalah upaya penanggulangan tindak pidana sebelum 

terjadinya tindak pidana, upaya ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Koordinasi Kepolisian dengan BKD dan Sekertaris Daerah Kabupaten dan 

Kota serta semua panitia pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri 

sipil. 

Koordinasi kepolisian dengan pihak dengan BKD dan Sekertaris Daerah 

Kabupaten dan Kota serta semua panitia penerimaan calon pegawai negeri 

sipil sebagai salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh polri 

sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana dibidang rekrutmen 

pegawai negeri sipil. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan 

kerjasama mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, 

memperhatikan, situasi dan kondisi serta membahas permasalahan hukum 

yang berkaitan uaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar pada 

penerimaan calon pegawai negeri sipil. Upaya ini dapat dilakukan dengan 

melakukan pemeriksaan, menerima laporan dari masyarakat tindakan atau 

pelangaran yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan 
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kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran 

polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara 

ketertiban dan keamanan masyarakat. 

 

Koordinasi kepolisian dengan BKD dan Sekertaris Daerah Kabupaten dan 

Kota serta semua panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil menjadi 

upaya utama sebagai bentuk pelayanan polisi dan merupakan ujung 

tombak operasional kepolisian guna mencegah bertemunya niat dan 

kesempatan untuk melakukan tindak pidana dibidang rekrutmen pegawai 

negeri sipil secara dini. Koordinasi kepolisian merupakan bentuk 

kerjasama sebagai bagian yang penting dalam pelayanan kepolisian 

kepada masyarakat karena dapat menghindarkan timbulnya korban 

penipuan calon tenaga kerja dan penipuan harta benda yang dimiliki calon 

tenaga kerja. 

 

Koordinasi Kepolisian merupakan kerjasama Kepolisian dengan instansi 

terkait untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan melakukan 

tindak pidana. Memelihara dan meningkatkan tertib dan kepatuhan hukum 

masyarakat serta membina ketentraman masyarakat. Menjaga keselamatan 

orang, harta benda, hak asasi dan termasuk memberi perlindungan hukum. 

Memelihara ketertiban, keteraturan dan keamanan umum. Memberikan 

pelayanan terhadap masyarakat, menerima laporan dan pengaduan. 

Melakukan tindakan hukum terhadap peristiwa tindak pidana rekrutmen 

pegawai negeri sipil dan melakukan tindakan hukum lainnya. Memberikan 
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penerangan atau penyuluhan pada masyarakat guna meningkatkan 

pengetahuan masyarakat.  

 

Lebih lanjut menurut Nur Salim menyatakan bahwa koordinasi kepolisian 

dengan BKD dan Sekertaris Daerah Kabupaten serta semua panitia 

penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Lampung Selatan 

sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dibidang 

rekrutmen calon pegawai negeri sipil terdiri dari 2 (dua) macam bentuk 

yaitu : 

a) Koordinasi Rutin, yaitu koordinasi yang dilaksanakan pada waktu 

tertentu secara rutin yang dilakukan dengan cara melakukan 

penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat dibidang rekrutmen calon pegawai negeri 

sipil.  

b) Koordinasi Insidental yaitu koordinasi yang dilakukan apabila terjadi 

peristiwa atau tindak pidana dibidang rekrutmen pegawai negeri sipil 

atau koordinasi yang dapat menimbulkan efek rasa 

hormat/penghormatan (deference effect) terhadap suatu tindak pidana.  

 

b. Bimmas (Bimbingan Masyarakat) 

Salah satu upaya penegakan hukum kepolisian adalah melakukan 

bimbingan, penyuluhan, pengarahan kepada masyarakat agar dapat 

memahami perannya dalam rangka kamtibmas. Melalui pemahaman yang 

benar diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dan bersama-sama 

dengan aparat penegak hukum lainnya menciptakan suasana kamtibmas. 
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Bimbingan kemasyarakatan dan penyuluhan hukum sangat penting dan 

urgen untuk dilakukan karena dengan demikian antara tugas kepolisian 

dan masyarakat, sehingga terciptanya suatu hubungan hukum yang baik 

dan saling pengertian yang mendalam tentang perannya masing-masing 

dalam rangka menjaga ketertiban hukum. 

 

Kondisi kemasyarakatan merupakan salah satu potensi yang sangat besar 

yang bila tidak dimanfaatkan dengan baik justru akan menjadi beban yang 

berat bagi Polri dalam menegakkan hukum. Di dalam masyarakat yang 

pengetahuan hukumnya masih kurang, partisipasi masyarakat di dalam 

membangun suatu kondisi atau keadaan masyarakat yang aman dan tertib 

perlu dirangsang secara aktif untuk bahu membahu bersama aparat 

penegak hukum, khususnya polisi untuk menciptakan suatu suasana 

ketertiban dan keamanan yang dinamis. 

 Penyuluhan hukum dari kesatuan sistem operasional kepolisian 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka membangun suatu 

sikap mental dan budaya masyarakat untuk patuh pada hukum dan 

sekaligus menjembatani fungsi atau kedudukan polri di satu pihak dan 

masyarakat pada pihak lain. Hubungan yang kooperatif antara keduanya 

merupakan suatu modal dasar yang sangat kondusif untuk membangun 

suatu keadan masyarakat yang aman dan tertib. 

c. Tertib Administrasi  

Pencatatan dan pendaftaran administrasi pada penerimaan pegawai negeri 

sipil yang teratur dan tertib dapat menciptakan tertib administrasi 
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penerimaan pegawai negeri sipil. Dengan demikian, bila terjadi 

penyimpangan atau terjadinya tindak pidana pungutan liar pada 

penerimaan calon pegawai negeri sipil dapat dengan mudah ditanggulangi 

dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan yang diperlukan 

atas pelanggaran dan tindak pidana dibidang rekrutmen pegawai negeri 

sipil. 

c. Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan 

Dengan mendayagunakan segenap potensi penegakan hukum oleh rakyat 

perlu digalakkan sistem swakarsa masyarakat dan Polri sebagai tulang 

punggung kamtibmas perlu mengambil langkah-langkah agar masyarakat 

dapat mengambil peran aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan 

keamanan dan ketertiban masyarakat langkah-langkah sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Nur Salim yaitu : 

1) Meningkatkan Peran Bimmas Polri 

Untuk maksud ini Polri perlu melakukan pendekatan masyarakat 

(sosial approach) dengan berbagai metode seperti penyuluhan hukum, 

sambang kampung, simulasi, metode bimastral, metode tatap muka, 

ceramah dan lain-lain.  

2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan bentuk 

perkumpulan yang diadakan atas dasar prakarsa masyarakat 

bekerjasama dengan aparat kepolisian yang peduli akan penegakan 

hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, contohnya 

Forum Komunity Pemolisian Masyarakat (FKPM) dan Lembaga 
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Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang berkaitan dengan rekrutmen 

pegawai negeri sipil 

3) Laporan Masyarakat  

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana pungutan 

liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil perlu ditanggapi 

dengan pelaporan oleh masyarakat umum. Laporan masyarakat 

merupakan tindakan yang dapat memberikan sumbangan yang sangat 

berarti dalam membantu polisi mencegah dan menangulangi tinda 

pidana tindak pidana pungutan liar pada penerimaan calon pegawai 

negeri sipil. Karena itu laporan masyarakat merupakan bentuk 

tanggapan dan partisipasi masyarakat secara swakarsa perlu tetap 

ditingkatkan kegiatannya maupun kemampuan-kemampuan secara 

teknis yang minimal meliputi : 

a) Kemampuan dalam melakukan penjagaan keamanan terhadap 

tindak pidana pungutan liar pada penerimaan calon pegawai negeri 

sipil. 

b) Kemampuan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana pungutan 

liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil atau melanggar 

hukum kepada aparat kamtibmas terdekat. 

c) Kemampuan memberikan informasi kepada petugas baik langsung 

maupun melalui sarana komunikasi yang ada terhadap apa yang 

dilihat, didengar, disaksikan yang memungkinkan terjadinya tindak 

pidana pungutan liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil.  
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d) Kemampuan untuk membantu polisi dalam mengamankan TKP 

dan barang bukti maupun saksi-saksi, tindak pidana pungutan liar 

pada penerimaan calon pegawai negeri sipil. 

e) Kemampuan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana pungutan liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil 

dan segera menyerahkan pelaku yang atau melaporkan kepada 

kepolisian setempat. 

3. Upaya Represif 

Tindakan Represif yang dilakukan, sebagai contoh kasus yang terjadi di 

Gunung Sugih, berdasarkan putusan Nomor : 377/ Pid.B/ 2008/PN.GS. 

Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Sofyan Sarladi Bin H. A. 

Sarladi, dkk, tela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana, dengan bersama-sama melakukan menerima hadiah yang 

diketahui diberikan karena kekuasaan yang berhubungan dengan jabatannya 

dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada 

hubungannya dengan jabatannya yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan 

terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 

KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 

1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan 

diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan. 
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Menurut Nur Salim menyatakan bahwa penanggulangan tindak pidana 

penipuan calon tenaga kerja Indonesia secara represif merupakan upaya-upaya 

yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya suatu tindak pidana. 

Upaya-upaya itu meliputi tugas-tugas penyelidikan, penyidikan dan kemudian 

melimpahkan berita acara pemeriksaan kepada Kejaksaan, untuk selanjutnya 

oleh Kejaksaan diajukan ke Pengadilan supaya diproses melalui sidang pidana 

pada tingkat pertama. Upaya-upaya hukum ini dilakukan berturut-turut oleh 

polisi, jaksa dan Hakim. 

 

Dalam hal penanganan suatu kejahatan menurut hukum pidana aparat 

kepolisian mempunyai peran yang sangat menentukan untuk mengungkapkan 

kejahatan dan selanjutnya diproses secara yuridis. Proses yuridis yang 

dimaksudkan merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi yang telah ditentukan 

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sebagaimana telah 

diatur di dalam Undang-Undang. 

 

Disamping tugas pokok yang demikian aparat kepolisian mempunyai tugas 

dan tanggungjawab sekaligus kewajiban untuk melakukan langkah-langkah 

strategis dan represif bilamana kejahatan terjadi di dalam masyarakat, 

termasuk terhadap tindak pidana pungutan liar pada penerimaan calon 

pegawai negeri sipil sudah tereklarasi baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Di dalam hal dijumpai adanya tindak pidana pungutan liar pada penerimaan 

calon pegawai negeri sipil, maka upaya-upaya berupa tindakan-tindakan 

penyelidikan dan penyidikan harus segera dilakukan. Upaya hukum 

penyidikan terhadap tindak pidana dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti 
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supaya dapat dilanjutkan dengan upaya penuntutan dan pemeriksaan 

pengadilan terhadap pelakunya, sehingga dapat dikenakan sanksi hukum yang 

setimpal upaya ini merupakan bagian dari upaya-upaya penyelesaian perkara 

sekaligus pelaksanaan penegakan hukum secara nyata dalam hal adanya 

peristiwa konkrit. Hukum harus ditegakkan, dan pelaku tindak pidana 

pungutan liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil harus dihukum. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Gunung Sugih 

menurut Andre Palahandika, menyatakan bahwa terhadap pelimpahan perkara 

tindak pidana pungutan liar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil kepada 

pengadilan termasuk dalam upaya hukum yang bersifat represif yaitu penegakan 

hukum pidana yang menggunakan sarana hukum pidana (penal). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa upaya hukum ini 

dilakukan untuk memberikan sanksi pidana dan upaya penghukuman supaya 

pelaku tindak pidana jera dan tidak melakukan lagi kejahatan tersebut. 

Penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dilakukan juga dimaksudkan 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap calon tenaga 

kerja Indonesia. Upaya hukum dalam bentuk represif yang telah dilakukan oleh 

aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yaitu terlihat dari proses 

penyelidikan, penyidikan, pembuatan berkas acara pemeriksaan, penyitaan barang 

bukti, penyerahan tersangka dari Penyidik Polisi kepada Jaksa Penuntut Umum, 

pembuatan surat dakwaan, pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke 

Pengadilan, penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan sampai 

pada akhirnya penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa.  


