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ABSTRAK 

 

Pungutan Liar  merupakan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak 
mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan 
sebagai pungutan liar (pungli). Dalam pungutan liar tindak pidana yang dapat 
dikenakan belum terdapat aturan yang jelas, dimana dalam hukum pidana asas 
pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana 
tanpa adanya kesalahan  mutlak diperlukan suatu tindakan apakah termasuk tindak 
pidana (delicht). Adapun dasar kenyataan-kenyataan dengan tidak adanya aturan 
yang jelas tentang pungutan liar, hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum 
pidana itu sendiri, khususnya menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. 
Pungutan liar di sebagian besar kasus yang terjadi terdapatnya unsur 
penyalahgunaan wewenang. Unsur melawan hukum sangat diperlukan untuk 
menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana. Pengertian unsur melawan hukum 
dalam pungutan liar apakah memenuhi undang-undang tindak pidana korupsi sehingga 
dapat dikategorikan pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi 

Pungutan Liar Uji Kir UPT PKB (Unit Pelaksana Teknis Pajak Kendaraan 
Bermotor), Polda Jatim telah menetapkan 13 pegawai UPT PKB (Unit Pelaksana 
Teknis Pajak Kendaraan Bermotor) Kecamatan Wiyung sebagai tersangka, 
karena memungut uang persetujuan uji kir sebesar Rp 50.000-Rp 70.000 per 
kendaraan. Dengan membayar uang acc (persetujuan), maka pemohon uji kir bisa 
langsung lolos dari prosedur uji kelayakan yang semestinya. Setiap minggu 
setiap pegawai UPT menangani pengujian kir sebanyak 70 unit kendaraan. 
Dengan demikian, setiap bulan setiap pegawai UPT penguji kir memperoleh 
uang hingga Rp 19.600.000. (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Kini, 
para tersangka itu dijerat dengan pasal 3, 11, 12(b) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman maksimal 20 
tahun. 
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