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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan 

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Polres 

Pekalongan adalah  

a. Upaya Pencegahan secara Preventif Polres Pekalongan 

Bersama jajaran Pemerintah Daerah melalui surat 

keputusan Wali Kota Nomor 700/430 yaitu tentang 

pembentukan Tim Satgas Saber Pungli di Kota 

Pekalongan. 

b. Saber Pungli dilakukan denganPre-emtif, Preventif dan 

Represif. 

c. Dilakukan dengan Pembinaan, Sosialisasi, dan 

Pemahaman tentang tindak pidana pungli kepada 

masyarakat. 

d. Upaya Represif dilakukan dengan penindakan terhadap 

pelaku oleh Tim Satgas Saber Pungli dengan melakukan 

Penyelidikan, Operasi Tangkap Tangan, dan Penjatuhan 

Sanksi. 
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2. Hambatan yang dihadapi oleh Tim Satgas Saber Pungli dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya adalah 

a. Faktor Hukumnya; 

Tahap pembentukan Satgas Saber Pungli yang terlambat 

yang menyebabkan kurang optimalnya upaya 

penanganan pungli di Kota Pekalongan. 

b. Faktor Penegak Hukum; 

Jumlah Personil dan pengetahuan akan tindak pidana 

pungli yang masih kurang, dan masih ada beberapa 

oknum yang masih menyimpang. 

c. Faktor sarana dan prasarana; 

Ruang kerja yang belum memadai serta anggaran yang 

belum tersedia. 

d. Faktor Masyarakat; 

Rendahnya kesadaran masyarakat dan pola pikir 

masyarakat akan tindak pidana pungli yang masih 

dianggap hal biasa. 

e. Faktor Budaya. 

Budaya masyarakat yang telah terbiasa ingin cepat 

selesai yang membuka peluang praktik pungli. 
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B. Saran 

1. Untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan Pungutan Liar perlu 

adanya keseriusan dari pemerintah dalam pelaksanaan agar terbentuk 

satuan tugas yang profesional, berkualitas, mumpuni sehingga tujuan 

dibentuknya satuan tugas sapu bersih pungutan liar bisa tercapai untuk 

menekan tindak pidana pungutan liar dan meminimalisir suburnya praktek 

pungutan liar di kota Pekalongan. 

2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang masuk dalam tim 

satgas saber pungutan liar sehingga dalam melakukan kegiatan atau 

tindakan menjadi terintegrasi dan seragam, selain itu mengupayakan 

anggaran guna memenuhi sarana dan prasarana guna menunjang 

pelaksanaan Perpres ini. 
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