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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1.    Peran Kejaksaan dalam Melakukan Pengawalan, Pengamanan dan 

Pendampingan Pembangunan Strategis dalam Upaya Pencegahan 

Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banyumas 

Filosofi TP4D dibentuk merupakan program Nawacita dari Presiden 

Joko Widodo yang didasari dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 

tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sehingga 

dibentuklah TP4D berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik 

Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim 

Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), maka 

Kejaksaan Republik Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung 

Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan 

dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan 

Pembangunan Pusat, yang selanjutnya disingkat menjadi (TP4P) dan 

Daerah (TP4D). dalam hal ini TP4D Kejaksaan Negeri Banyumas 

memiliki peran memberikan masukan-masukan, saran, pendapat hukum 

(legal opinion) terhadap jalannya proyek pembangunan pemerintah daerah 

untuk mencegah adanya keragu-raguan, penyalahgunaan wewenang dari 

pemerintah dalam menyalurkan anggarannya terhadap berlangsungnya 

proyek pembangunan strategis di lapangan. 

Menganalisis lebih lanjut mengenai penelitian ini penulis melakukan 

wawancara langsung dengan Kejaksanaan Negeri Banyumas dalam 

melakukan pengawalan, pengamanan dan pendampingan pembangunan 

strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di 

Kabupaten Banyumas. Hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut : 
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a. Wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha 

Negara dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyumas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Trio Jatmiko, S.H. 

selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri 

Banyumas di Kantor Kejaksaan Negeri Banyumas pada tanggal 13 

Juli 2021 yang didapat data bahwa TP4 merupakan program 

Kejaksaan dalam mendukung Pembangunan Strategis Nasional di 

masa Jaksa Agung Prasetyo S.H., M. H.. Program TP4 merupakan 

program dari Kejaksaan Agung yang dipedomani dan dilaksanakan 

dengan tujuan mempercepat pembangunan strategis nasional/ daerah, 

penunjang pembangunan nasional dan juga mencegah potensi 

terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan TP4 sesuai dengan 

Instruksi Presiden No. 7 tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi. Keputusan JA RI nomor : KEP-

152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, Instruksi Jaksa Agung 

RI Nomor INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan 

Pengawalan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI, yang 

bertujuan dalam mengawal, mengamankan dan mendukung 

keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui 

pencegahan/ preventif dan persuasive baik di tingkat pusat maupun 

daerah. 64 

Pendampingan dalam TP4 merupakan salah satu tugas dan 

fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam melakukan 

pertimbangan hukum, JPN dapat memberikan jasa hukum kepada 

Negara atas pemerintah, BUMN, BUMD dalam bentuk 

pendampingan hukum/LA (Legal Assistance) di bidang Perdata dan 

Tata Usaha Negara (Datun).65 

Pendapat dari Kasi Datun Kejaksaan Negeri Banyumas 

ditambahkan oleh Nizar Febriansyah, S.H. selaku Kepala Seksi 

                                                           
64 Trio Jatmiko, Kasi Datun Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 2021. 
65 Trio Jatmiko, Kasi Datun Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 2021. 
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Intelijen Kejaksaan Negeri Banyumas di Kantor Kejaksaan Negeri 

Banyumas pada tanggal 13 Juli 2021 yang memberikan pendapatnya 

mengenai peran TP4D dalam Wilayah Banyumas didapat data bahwa 

pendampingan proyek Pemerintah yang dilakukan bidang Perdata dan 

Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksan Negeri Banyumas, hanya 

sampai penentuan pemenang proyek dan setelahnya pihak Kejaksaan 

tidak bisa mengikuti atau melakukan pengawasan. Namun melalui 

TP4D ini, tim pendamping Kejaksaan bisa melakukan pendampingan 

hingga proses pembayaran proyek. Hal ini dilakukan sebagai 

antisipasi atau langkah preventif jika dalam proses pencairan hingga 

pembayaran oleh Pemerintah kepada kontraktor tidak ada hal yang 

menyimpang dan terindikasi korupsi. Sehingga jika ada permasalahan 

dikemudian hari, maka pihak Kejaksaan sudah mengetahui alur 

permasalahan yang ada. 66  Pemberian pendampingan hukum 

dilakukan dengan cara pemerintah mengajukan surat untuk 

permintaan pendampingan hukum terhadap kegiatan yang masing 

berjalan, kemudian Jaksa Pengacara Negara (JPN) membuat telaahan 

terhadap kegiatan yang akan didampingi menurut analisis hukum 

yang lengkap untuk menentukan apakah termasuk lingkup tugas dan 

wewenang bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk 

mengantisipasi adanya benturan kepentingan (conflik of interest) 

dengan bidang lain disertai analisis SWOT terhadap peraturan 

tersebut.67 

b. Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Banyumas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Widodo Sugiri, S.T. 

selaku Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Banyumas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum 

                                                           
66 Nizar Febriansyah, Kasi Intelijen Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 

2021.  
67 Nizar Febriansyah, Kasi Intelijen Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 

2021. 
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Kabupaten Banyumas pada tanggal 23 Juli 2021 di dapat data bahwa 

68 Kejaksaan hanya bertugas dalam memberikan pertimbangan atau 

pendapat hukum tidak memantau secara langsung terkait besaran 

pengeluaran untuk kebutuhan dalam pembangunan, oleh karenanya 

Dinas PU memiliki peran penting karena semua Proses Pembangunan 

infrastruktur dari tahap Perencananaan sampai dengan Pelaksanaan 

ada di Dinas PU. Selain itu, Dinas PU juga melaksanakan pengawasan 

intern dengan menyiapkan perangkat pengawasan yang sesuai dengan 

Peraturan yang berlaku sesuai tahapan Pekerjaan dan juga bekerja 

sama dengan pihak luar yang berkompeten dan mampu memberi 

arahan dan masukan sehingga jalannya pekerjaan bisa berjalan baik 

tanpa menimbulkan adanya penyimpangan. 

Mendukung pendapat-pendapat dari Jaksa Kejaksaan Negeri 

Banyumas dan Dinas Pekerjaan Umum maka penulis melengkapi dengan 

pengaturan-pengaturan yang ada dan relevan dengan penelitian ini yaitu: 

a. Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 

tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnyadikeluarkanInstruksi Jaksa 

Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim 

Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) 

Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindak lanjuti oleh segenap 

jajaran Kejaksaan diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya dalam hal 

ini, Tim Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) 

teridiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: 

1) TP4 pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung RI. 

2) TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkatProvinsi. 

3) TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan ditiap wilayah Kota/ 

Kabupaten. 

 

 

                                                           
68 Widodo Sugiri, Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas PU Kabupaten Banyumas, 

wawancara, Banyumas, 23 Juli 2021. 
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Dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1) Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya 

Pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya 

pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun 

daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing. 

2) Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi 

Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang 

perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, 

pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib 

pengelolaan keuangan Negara. 

3) Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan 

program pembangunan dari awal sampai akhir. 

4) Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern 

pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang 

berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan 

kerugian bagi keuangan Negara. 

5) Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan 

program pembangunan. 

6) Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti 

permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan 

aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya 

perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan 

dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan 

kerugian bagi keuangan Negara. 

b. Kejaksaan Republik Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) 

Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan 

Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu : 
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“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 

pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-

undang.” 

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan 

Republik Indonesia, yaitu : 

(1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang: 

a) Melakukan penuntutan. 

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 

pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan 

keputusan lepas bersyarat. 

d) Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu 

berdasarkan undang-undang. 

e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan 

ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya 

dikoordinasikan dengan penyidik. 

(2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan 

dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun 

di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau 

pemerintah. 

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan 

turut menyelenggarakan kegiatan : 

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 

c) Pengawasan peredaran barang cetakan. 

d) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat dan negara. 

e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. 

f) Penelitian dan pengembangan hukum serta static 

kriminal. 

c. Instruksi Jaksa Agung RI No: INS-002/A/JA/1/2010 tentang 

Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 

2010-2015, fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut : 

1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis 

pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan 
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sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 

2) Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan 

sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata 

laksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung 

jawabnya. 

3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang 

berintikan keadilan dibidang pidana. 

4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, 

dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, 

pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang 

perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas 

lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah 

dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa 

Agung. 

5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau 

tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan 

penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau 

disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, 

lingkungan atau dirinya sendiri. 

6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, 

penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat. 

7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta 

pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas 

pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

Jaksa Agung. 

2.    Faktor Yang Menjadi Kendala Kejaksaan dalam Melakukan 

Pengawalan, Pengamanan dan Pendampingan Pembangunan 
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Strategis dalam  Upaya Pencegahan Pidana Korupsi Di Kabupaten 

Banyumas 

Kedudukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan 

Pembangunan Daerah (TP4D) dalam sistem pengawasan adalah sebagai 

lembaga independen untuk melaksanakan fungsi pengawasan 

pembangunan daerah. Namum dalam menjalankan tugas dan 

kewenangannya tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan 

Pembangunan Daerah tetap berkoordinasi dengan lembaga pengawasan 

Negara lainnya. 

Menurut Tri Suhendra Arbani bahwa aspek terpenting dalam 

mengambil kebijakan terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah 

menggunakan kewenangan pada tempatnya. Selama ini banyak pejabat 

yang tersangkut korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Untuk 

menghindari upaya penyalahgunaan wewenang, hukum administrasi telah 

memberikan upaya prefentif dan represif sehingga peluang terjadianya 

kasus korupsi dapat dihindarkan.69  

Menurut Budiarti bahwa konsep negara hukum pada intinya 

memberikan penekanan dijaminnya pelaksana pemerintahan suatu negara 

dari tindakan yang sewenang-wenang pemerintah. Negara hukum 

merupakan negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan 

hukum. 70  Mengenai persoalan hukum dan lembaga pengawas bahwa 

hukum merupakan salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun 

sebagai sikap atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. 

Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan 

atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total terhadap sikap 

tindak atau perilaku baik bersifat positif maupun negatif. 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dalam 

masyarakat, perkembangannya pun terus meningkat berjalannya waktu, 

                                                           
69 Tri Suhendra Arbani, “Penggunaan dan Batasan Diskresi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

di Indonesia”, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2019, hlm. 183. 
70 Budiarti, “Implementasi Perlindungan Konstitusi Kebebasan Beraga Perspektif Negara Hukum 

Indonesia”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9, No. 1, Januari 2016, hlm. 88. 
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baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara 

yang diderita maupun dari kualitas tindak pidana sendiri. Keseriusan 

masalah dan ancaman yang ditimbulkan dari naiknya tindak pidana 

korupsi terhadap perekonomian dan bahkan dapat merusak nilai-nilai 

demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan 

yang berkelanjutan. 

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 yang antara 

lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya 

tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan 

dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan 

pencegahan korupsi yang dilakukan sehingga pada upacara Peringatan 

Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 tanggal 22 Juli 2015 yang pada pokoknya 

menekankan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan 

menjaga kelancaran program pembangunan, Kejaksaan RI dipandang 

perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait 

dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis 

pembangunan nasional. 

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan nasional di pusat dan daerah melalui pengawalan dan 

pengamanan, serta upaya mencegah timbulnya penyimpangan kerugian 

negara, maka kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Jaksa 

Agung Republik Indonesia nomor: INS001/A/JA/10/2015 tentang 

Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, Pengaman 

Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D). Namun 

dalam prakteknya terdapat banyak hambatan khususnya hambatan di 

wilayah Kabupaten Banyumas sendiri. 

Faktor-faktor yang menjadi kendala kejaksaan dalam melakukan 

pengawalan, pengamanan dan pendampingan pembangunan strategis 

dalam upaya pencegahan pidana korupsi di Kabupaten Banyumas adalah 

sebagai berikut : 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Nizar Febriansyah, S.H. 

selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyumas di Kantor 

Kejaksaan Negeri Banyumas pada tanggal 13 Juli 2021 di dapat data 

bahwa terdapat beberapa faktor kendala kejaksaan dalam melakukan 

pengawalan, pengamanan dan pendampingan pembangunan strategis 

dalam upaya pencegahan pidana korupsi. Menurut responden,71 meskipun 

telah diketahui bahwa potensi penyimpangan dalam setiap kegiatan 

dimungkinkan selalu ada, dan penawaran dari TP4 menunjukan hasil yang 

signifikan membaik, akan tetapi pegawai yang menjadi Tim TP4 masih 

jarang atau masih kurang peminatnya. Hal ini menjadi hambatan tersendiri 

bagi kejaksaan dalam mendukung nawacita Presiden Jokowidodo. 

Lemahnya integritas dan kurang profesionalnya pejabat negara yang 

enggan melaksanakan tugasnya menjadikan pembangunan yang berjalan 

terhambat, hal ini pula akan berdampak pada perekonomian daerah. 

Trio Jatmiko selaku responden kedua menambahkan bahwa: 

“Dari banyaknya permintaan pengawalan, pengamanan dan 

pendampingan pembangunan strategis justru personil pelaksana 

dalam lapangan berbanding terbalik. Bisa diibaratkan 0,1 persen 

personil dengan 87 persen permintaan pengawalan.” 

Untuk lebih lanjutnya penulis akan membahas faktor yang menjadi 

kendala kejaksaan dalam melakukan pengawalan, pengamanan dan 

pendampingan pembangunan strategis dalam  upaya pencegahan pidana 

korupsi di Kabupaten Banyumas dibagian pembahasan pada bab ini. 

 

 

 

B. Pembahasan 

1. Peran Kejaksaan dalam Melakukan Pengawalan, Pengamanan dan 

Pendampingan Pembangunan Strategis dalam Upaya Pencegahan 

Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banyumas 

                                                           
71 Nizar Febriansyah, Kasi Intelijen Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 

2021.  
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Peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan/perilaku yang 

dilaksanakan seseorang atau lembaga yang menempati suatu posisi, 

kedudukan dalam sistem sosial. Peranan dapat dijabarkan kedalam 

beberapa unsur, yakni peranan yang ideal (therole), peranan yang 

seharusnya (expectedrole), peranan yang dianggap oleh diri sendiri 

(percetvedrole) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (actualrole).72 

Peran yang seharusnya merupakan peran yang sudah seharusnya 

dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,73 seperti halnya 

peranan tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan 

(TP4) untuk melakukan kegiatan pengawalan, pengamanan, dan 

penegakan hukum secara represif yang termaktub dalam Peraturan Jaksa 

Agung RI Nomor : PER-014/A/JA/11/2016 tanggal 22 November 2016 

Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan 

Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik 

Indonesia. 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan (UU Kejaksaan) menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik 

Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-

undang.74 Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan 

keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi 

dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya dibidang 

penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang 

tidak dapat dipisahkan.75 

                                                           
72Soerjono Soekanto. 2002. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 247. 
73Soerjono Soekanto. 2003. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: GrafindoPersada, hlm. 139. 
74 Marwan Effendy. 2007. Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif 

Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 127. 
75 M.Haryanto, 2017. Tuntutan Bebas dalam Perkara Pidana. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 
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Kedudukan Jaksa dalam penyidikan tindak pidana tertentu 

sebagaimana telah dijelaskan bahwa wewenang Jaksa adalah bertindak 

sebagai Penuntut Umum dan sebagai eksekutor, sementara tugas 

penyidikan ada di tangan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan 

bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa 

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. UU 

Kejaksaaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak 

pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan ini 

contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Kejaksaan diberi wewenang sebagai penyidik dalam kasus tindak 

pidana korupsi yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor terhadap tindak pidana korupsi, 

dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali 

ditentukan dalam undang-undang ini. 

Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Kejaksaan 

membuat berbagai kebijakan strategis yang diharapkan dalam jangka 

panjang dapat memberantas praktik korupsi di Indonesia, satu diantaranya 
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melalui pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan 

Pembangunan Pusat (TP4P) yang berkedudukan di Kejaksaan Agung dan 

TP4D yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi dan Negeri. Terbentuknya 

TP4P dan TP4D, dinilai lebih efektif dari pada upaya represif yang telah 

dilakukan ternyata tidak berpengaruh banyak dalam upaya pencegahan 

perilaku koruptif secara siginifikan upaya pencegahan juga dilakukan 

pembenahan internal kejaksaan dengan meningkatkan sistem pengawasan 

melekat dan pengawasan fungsional terhadap kinerja dan perilaku 

mencegah perbuatan tercela termasuk perbuatan yang bersifat koruptif.  

TP4D di wilayah Kejaksaan Negeri terdiri dari Bidang Perdata dan 

Tata Usaha Negara (Datun) dan Bidang Intelijen yang sebelumnya sudah 

terbentuk terlebih dahulu dengan didasari dengan Undang-Undang RI 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah diubah dengan 

Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pada Pasal 30 Ayat 

(2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

disebutkan tentang Kejaksaan RI menentukan bahwa dibidang perdata dan 

tata usaha negara, kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di 

dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah. 

Kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

terkait dengan pengamanan kekayaan negara terdapat pada Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) 

yang berbunyi “Lingkup Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penegakan Hukum, 

Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain 

kepada Negara atau Pemerintah, meliputi Lemabaga/Badan Negara, 

Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk 
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menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan 

pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada 

masyarakat.” Peraturan tersebut diteruskan dengan Peraturan Jaksa Agung 

RI Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan 

Hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Trio Jatmiko, S.H. selaku 

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banyumas 

di Kantor Kejaksaan Negeri Banyumas pada tanggal 13 Juli 2021 yang 

didapat data bahwa 76  TP4 merupakan program Kejaksaan dalam 

mendukung Pembangunan Strategis Nasional di masa Jaksa Agung 

Prasetyo S.H., M. H.. Program TP4 merupakan program dari Kejaksaan 

Agung yang dipedomani dan dilaksanakan dengan tujuan mempercepat 

pembangunan strategis nasional/ daerah, penunjang pembangunan 

nasional dan juga mencegah potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi. 

Pelaksanaan TP4 sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2015 

Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Keputusan JA RI 

nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, Instruksi Jaksa 

Agung RI Nomor INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan 

Pengawalan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI, yang 

bertujuan dalam mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan 

jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui pencegahan/ preventif 

dan persuasive baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Trio Jatmiko, S.H. selaku 

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banyumas 

di Kantor Kejaksaan Negeri Banyumas pada tanggal 13 Juli 2021 yang 

didapat data bahwa77  pendampingan dalam TP4 merupakan salah satu 

tugas dan fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam 

melakukan pertimbangan hukum, JPN dapat memberikan jasa hukum 

                                                           
76 Trio Jatmiko, Kasi Datun Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 2021. 
77 Trio Jatmiko, Kasi Datun Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 2021. 
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kepada Negara atas pemerintah, BUMN, BUMD dalam bentuk 

pendampingan hukum/LA (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara (Datun). 78  Pendampingan proyek Pemerintah yang 

dilakukan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksan 

Negeri Banyumas, hanya sampai penentuan pemenang proyek dan 

setelahnya pihak Kejaksaan tidak bisa mengikuti atau melakukan 

pengawasan. Namun melalui TP4D ini, tim pendamping Kejaksaan bisa 

melakukan pendampingan hingga proses pembayaran proyek. Hal ini 

dilakukan sebagai antisipasi atau langkah preventif jika dalam proses 

pencairan hingga pembayaran oleh Pemerintah kepada kontraktor tidak 

ada hal yang menyimpang dan terindikasi korupsi. Sehingga jika ada 

permasalahan dikemudian hari, maka pihak Kejaksaan sudah mengetahui 

alur permasalahan yang ada. 79  Pemberian pendampingan hukum 

dilakukan dengan cara pemerintah mengajukan surat untuk permintaan 

pendampingan hukum terhadap kegiatan yang masing berjalan, kemudian 

Jaksa Pengacara Negara (JPN) membuat telaahan terhadap kegiatan yang 

akan didampingi menurut analisis hukum yang lengkap untuk menentukan 

apakah termasuk lingkup tugas dan wewenang bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara dan untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan 

(conflik of interest) dengan bidang lain disertai analisis SWOT terhadap 

peraturan tersebut.80 

Bahwa pada dasarnya TP4D telah membuat perubahan besar dalam 

mendukung program pembangunan pemerintah baik nasional maupun 

daerah khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas dalam mencapai 

sasaran percerpatan pembangunan, hal ini dapat dilihat pada saat sebelum 

program TP4D berjalan dibawah tahun 2015, pelaksanaan kegiatan 

pembangunan masih rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan. 

Contoh adanya penyimpangan yaitu dalam pelaksanaan kegiatan masih 

                                                           
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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berpotensi tidak terlaksana dengan baik, baik secara waktu, anggaran, 

mutu dan manfaat, masih ada potensi intervensi dari pihak luar dan 

menyebabkan kurang minatnya ASN untuk menjadi pelaksana kegiatan 

pengadaan, hal ini dapat ditekan bahkan merubah apa yang berlaku 

sebelumnya. 

Sejak dilaksanakannya program TP4D ini percepatan 

pembangunan daerah semakin optimal, pengawasan lebih maksimal serta 

pelaksana kegiatan tidak takut akan adanya intervensi dalam 

melaksanakan kegiatan barang dan jasa, walaupun saat ini TP4D sudah 

dibubarkan namun efektivitas dari program tersebut untuk pembangunan 

daerah masih dapat berjalan dengan baik, karena sistem yang dibangun 

sudah lebih baik akibat adanya peran TP4D sebelumnya. 

Pada prinsipnya, upaya untuk menanggulangi berbagai jenis tindak 

pidana (termasuk tindak pidana korupsi) ditempuh dengan 2 (dua) metode, 

yaitu : 

a)     Upaya Preventif. 

Upaya Preventif adalah upaya awal atau langkah awal yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. 

Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai 

moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan-

penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pendidikan agama sejak 

dini. Usaha Preventif merupakan usaha yang ditujukan untuk 

mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali, 

dan usaha ini selalu diutamakan.  

b)   Upaya Represif. 

Upaya Represif merupakan suatu upaya penanggulangan 

kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya 

kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan suatu dengan 

perbuatannya. Cara ini merupakan altenatif lain yang terpaksa harus 

ditempuh kalau upaya Preventif tidak berhasil.  
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Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 

kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan 

kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang 

mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan 

yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup 

kejahatan baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha 

pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi 

pelanggar serta kepada masyarakat umum. Peran pemerintah yang begitu 

luas, maka kunci dan strategi dalam menanggulangi kejahatan meliputi, 

ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah, 

pengangguran, dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa 

upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus 

merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. Oleh karena itu, 

peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal 

yang sangat diharapkan. Selain melakukan upaya represif seperti 

memberikan hukuman yang berat kepada koruptor guna menimbulkan 

efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat agar 

menghindari segala bentuk korupsi dan penyalagunaan wewenang, 

diperlukan juga upaya preventif dalam melakukan pencegahan korupsi 

yang bersifat inovatif seperti memberikan pendidikan hukum kepada 

masyarakat terkhusus generasi penerus dengan melakukan penerangan 

dan penyuluhan hukum kemasyarakat tentang menanamkan budaya malu 

untuk melakukan korupsi dan nilai-nilai kejujuran.81 

Peranan Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum dalam 

mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan nasional di pusat maupun di daerah melalui pengawalan dan 

pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun 

pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah 

                                                           
81 Bambang Setyo Wahyudidkk. 2016. MengawalPercepatanPelaksanaanProyekStrategis 

Nasional.Jakarta: SaptaE.Saudara, hlm. 15. 
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timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. 82  Pengawalan, 

Pengamanan dan Pendampingan di Kejaksaan Negeri Banyumas 

merupakan program dari Kejaksaan RI dalam menyukseskan Proyek 

Strategis Nasional dengan upaya pencegahan dini terhadap potensi 

terjadinya penyimpangan. Pelaksanaan TP4 dalam rangka pencegahan 

tindak pidana korupsi di kabupaten Banyumas dilakukan dengan upaya 

preventif yang bersifat edukatif, yakni dengan cara : 

a)    Pembentukan Tim Pengawalan, Pengamanan dan 

Pendampingan Pembangunan Kejaksaan Negeri Banyumas 

Pembentukan Tim Pengawalan dan Pengamanan 

Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dilakukan dengan 

menggabungkan seksi Intelejen, seksi Perdata dan Tata Usaha Negara 

(Datun), seksi Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Fungsional. Namun 

demikian, sejak bulan November tahun 2019 TP4D telah dibubarkan 

dikembalikan lagi kepada tugas dan fungsi masing-masing bidang di 

Kejaksaan. Dimana seksi Intelejen memiliki fungsi Pengamanan 

Pembanggunan Strategis (PPS) namun terbatas ditingkat Kejaksaan 

Agung dan Kejaksaan Tinggi, sedangkan Kejaksaan Negeri dapat 

dilibatkan atas persetujuan dan penunjukan dari Kejaksaan Agung 

atau Kejaksaan Tinggi. Dan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

(Datun) memiliki fungsi pendampingan dalam pendapat hukum 

maupun bantuan hukum.83 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, bahwa sejak 

tahun 2016 program TP4 sudah dijalankan terhadap pengadaan 

barang atau jasa di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, namun 

sejak TP4 dibubarkan pada bulan November 2019 dan dikembalikan 

fungsi seksi Intelejen dalam Pengamanan Pembangunan Strategis 

(PPS), di Kejaksaan Negeri Banyumas belum dilibatkan oleh 

                                                           
82 Nizar Febriansyah, Kasi Intelijen Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 

2021. 
83 Nizar Febriansyah, Kasi Intelijen Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 

2021. 
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Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah akan tetapi 

fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam 

pendampingan sudah berjalan.84 

Pembentukan TP4 yang lebih menekankan pada upaya 

pencegahan (preventif) terjadinya tindak pidana korupsi dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa pembangunan yang sejatinya diperuntukan 

bagi rakyat benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dinikmati 

sepenuhnya oleh rakyat. Tindakan preventif merupakan upaya 

komprehensif dalam menanggulangi dan menekan tingginya angka 

korupsi di Indonesia. Selain dari pada itu tindakan pencegahan 

melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan 

perundang-undangan, tindak pidana korupsi dan bahayanya bagi 

pembangunan dan kesejahteraan rakyat, akan memacu tingkat 

penyerapan anggaran yang pada akhirnya mendorong percepatan 

pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan.  

Hadirnya TP4 dalam memberikan penerangan, pendampingan 

dan pendapat hukum dalam penyelenggaran proyek pembangunan 

juga dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran aparat 

pemerintahan khususnya pejabat publik dalam menentukan dan 

mengeluarkan kebijakan/keputusan atau tindakan lain yang 

bersinggungan dengan percepatan pelaksanaan pembangunan. 

Dengan demikian stigma kebijakan pejabat publik telah 

dikriminalisasi dapat dihindari bila masing-masing pihak baik TP4 

dan Pejabat publik dapat bersinergi berdasarkan tugas dan fungsinya 

masing-masing. 

Tugas dan fungsi TP4 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung 

No. KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yaitu: 

                                                           
84 Nizar Febriansyah, Kasi Intelijen Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 

2021. 
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(1)   Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan 

jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya 

pencegahaan/ preventif dan persuasif di tingkat pusat dan daerah 

sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing dengan cara : 

(a)  Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi 

pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi 

tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, 

pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan 

barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan 

keuangan negara. 

(b)  Melakukan diskusi atau pemabahasan bersama instansi 

Pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran 

dan pelaksanaan pembangunan. 

(c)  Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum, baik atas 

inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang 

memerlukan, yang tempat dan waktu 

pelaksanaannyaditetapkanberdasarkankesepakatan dan 

sesuai kebutuhan. 

(2)  Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan 

program pembangunan dari awal sampai akhir, berupa :  

(a)   Pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan 

perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan 

pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang 

dihadapi dalam hal penyerapan anggaran. 

(b)  Pendapat hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, 

pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan 

pengadaan barang/jasa, baik atas inisiatif TP4 maupun atas 

permintaan instansi dan pihak-pihak yang memerlukan. 
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(3)  Melakukan koordinasi di tingkat pusat dengan Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian Negara. 

(4)  Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pekerjaan dan program pembangunan. 

(5)  Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti 

permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentang telah 

terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan 

wewenang dan/atau perbuatan lainnya yang menimbulkan 

kerugian keuangan Negara. 

Dasar hukum dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman 

Pemerintahan dan Pembangunan yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 

Tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Tahun 2015 antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya 

pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi Pemerintahan 

yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-

sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan 

kejaksaan RI dapat berlangsung efektif dan optimal.  

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kepala Seksi Intelejen 

Kejaksaan Negeri Banyumas Nizar Febriansyah, S.H. bahwa salah 

satu dasar terbentuknya TP4 adalah sebagai upaya dalam 

menyukseskan pembangunan Nasional agar tercapai sesuai dengan 

mutu, waktu dan tidak terdapat penyimpangan khususnya yang 

berakibat terhadap tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu landasan 

Kejaksaan dalam menjalankan baik program TP4, PPS maupun 

pendampingan adalah untuk menjaga agar rambu-rambu hukum tetap 

dipatuhi dan dijalankan disetiap proses dan pelaksanaan 

pembangunan Nasional khususnya yang bersifat strategis. Sehingga 

dalam pelaksaannya, hal tersebut harus menjadi komitmen bersama 

antara Tim TP4 dan PPS maupun pendampingan dengan tim 
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pengadaan, penyedia untuk dapat menjalankan pelaksanaan sesuai 

dengan aturan yang berlaku, baik dalam proses pengadaan sampai 

dengan pertanggung jawaban hasil kegiatan.85 

Dalam pelaksanaan TP4 dan PPS maupun pendampingan, 

dimungkinkan masih terjadi penyimpangan-penyimpangan apalagi 

penyimpangan dalam bidang hukum, maka dari itu di dalam 

pelaksanaanya apabila ada indikasi perbuatan curang/jahat maka Tim 

TP4, PPS maupun pendampingan berkewajiban untuk melakukan 

evaluasi terhadap kerjasama yang berjalan dan jika indikasi adanya 

perbuatan melawan hukum, maka dapat menghentikan kerjasama 

tersebut dan selanjutnya akan ditelaah jika terindikasi terjadinya 

tindak pidana korupsi dan akan diserahkan kepada Seksi Tindak 

Pidana Khusus.  

Tim TP4 dalam melakukan tugas dan fungsinya harus dapat 

memberikan pendapat hukum terhadap ruang lingkup pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Pendampingan dari seksi Perdata dan Tata Usaha Negara 

(Datun) harus dapat memberikan pendapat hukum terhadap perikatan 

dan konsekuensi hukum yang berjalan dan bahkan dapat memberikan 

bantuan hukum apabila terjadi permasalahan Perdata dan Tata Usaha 

Negara. Selain itu, fungsi dan tujuan Tim TP4 adalah harus mampu 

menyukseskan Pembangunan Proyek Strategis (PPS) baik dipusat 

maupun di daerah dengan upaya pencegahan terjadinya praktik KKN 

dan memastikan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu 

tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan khususnya tindak pidana 

korupsi.86 

Memperhatikan kegiatan pendampingan yang sedang 

dilaksanakan oleh TP4 dikaitkan dengan Presiden Republik Indonesia 

                                                           
85 Nizar Febriansyah, Kasi Intelijen Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 

2021. 
86 Nizar Febriansyah, Kasi Intelijen Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 

2021. 
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Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional yang dalam lampirannya menyebutkan beberapa 

proyek strategis Nasional, permohonan pendampingan yang 

dimohonkan oleh SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas 

tidak termasuk dalam proyek strategis Nasional. Namun penulis 

berpendapat Tim TP4 dapat melakukan tugas dan fungsinya 

melakukan Pengawalan dan Pengamanan terhadap pembangunan 

tersebut sebagaimana dengan penjabaran penulis sebelumnya bahwa 

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan 

Daerah (TP4D) Kabupaten/Kota (Kejaksaan Negeri) melakukan 

pengawalan dan pengamanan terhadap Proyek/kegiatan di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum telah melakukan 

langkah-langkah nyata demi mencegah segala potensi-potensi sebagai 

yang diuraikan diatas. Kejaksaan melalui tugas pokok dan fungsi 

yang ada telah membentuk struktur organisasi baru yaitu Tim 

Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan atau 

dikenal dengan nama (TP4). TP4 ini berlokasi di pusat (Kejaksaan 

Agung) dan ditiap-tiap daerah (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan 

Negeri). Kelahiran TP4 mulanya untuk meningkatkan peran 

Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Selain 

itu, pembentukan TP4 merupakan salah satu respon Kejaksaan 

dengan adanya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015. 

Kejaksaan dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam 

pembangunan strategis nasional bekerjasama dengan Dinas PU 

Kabupaten Banyumas. Dinas PU mengajukan permohonan bantuan 

kepada Kejaksanaan Negeri Banyumas, untuk Pengawalan, 

Pengamanan dan Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan di Dinas PU 

sesuai dengan masing masing wilayah kerja. Fungsi Dinas PU adalah 

Pihak yang berperan sebagai Pelaksana dalam Proses Pembangunan 
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Infrastruktur sehingga Perlu Pengawalan, Pengamanan dan 

Pendampingan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Widodo Sugiri, S.T. 

selaku Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Banyumas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Banyumas pada tanggal 23 Juli 2021 di dapat data bahwa87 Kejaksaan 

hanya bertugas dalam memberikan pertimbangan atau pendapat 

hukum tidak memantau secara langsung terkait besaran pengeluaran 

untuk kebutuhan dalam pembangunan, oleh karenanya Dinas PU 

memiliki peran penting karena semua Proses Pembangunan 

infrastruktur dari tahap Perencananaan sampai dengan Pelaksanaan 

ada di Dinas PU. Selain itu, Dinas PU juga melaksanakan pengawasan 

intern dengan menyiapkan perangkat pengawasan yang sesuai dengan 

Peraturan yang berlaku sesuai tahapan Pekerjaan dan juga bekerja 

sama dengan pihak luar yang berkompeten dan mampu memberi 

arahan dan masukan sehingga jalannya pekerjaan bisa berjalan baik 

tanpa menimbulkan adanya penyimpangan. 

 

b) Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum)  

Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat 

dalam pembangunan saja. Partisipasi masyarakat juga bukan sekedar 

alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau 

kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu porses dan tujuan dalam 

mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara 

aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung makna 

keterlibatan adanya kesadaran untuk berubah, terjadinya proses belajar 

menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan.88 

                                                           
87 Widodo Sugiri, Kabid Perencanaan dan Pembangunan Jalan Dinas PU Kabupaten Banyumas, 

wawancara, Banyumas, 23 Juli 2021. 
88 Oos. M. Anwas, 2013 Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, Alfabeta, Bandung, Hlm.93  
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Menurut Asngari Partisipasi dalam penyuluhan pembangunan 

atau pemberdayaan adalah individu atau masyarakat secara aktif terlibat 

dalam : (1) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (2) Keterlibatan 

dalam pengawasan, (3) Keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan 

manfaat dan penghargaan, (4) partisipasi kemitraan (partnership), dan 

(6) partisipasi sebagai akibat dari pengaruh stakeholder menyangkut 

pengambilan putusan, pengawasan, dan pembangunan resource yang 

bermanfaat bagi mereka. Ini artinya dalam pemberdayaan, 

sasaran/masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 

pengawasan, mendapatkan manfaat atau penghargaan dari hasil 

pembangunan tersebut, serta bermitra dengan berbagai pihak terkait. 

Dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan 

bidang hukum sebagaimana diamanatkan Garis-Garis Besar Haluan 

Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangungan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 di bidang 

hukum, Kejaksaan Republik Indonesia Memberikan respon dalam 

peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Respon tersebut, ditujukkan 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia dalam pasal 30 ayat (3) huruf a, bahwa “dalam 

bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan terus 

menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 

Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) adalah 

program Penerangan dan Penyuluhan hukum yang meliputi seluruh 

kegiatan Penerangan dan Penyuluhan hukum yang diselenggarakan 

Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka membina dan 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. sebelumnya Kejaksaan 

sudah beberapa kali mengadakan program yang bersifat preventif 

dan/atau edukatif sejak tahun 1981/1982 yaitu Program Jaksa Masuk 

Desa (JMD), Program Jaksa Masuk Laut (JML) dan kemudian pada 

tahun 22 Maret 1995 Program tersebut dilaksanakan pada Program 

Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) berdasarkan Surat 
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Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP- 015/J.A/3/1995 kemudian 

diperbarui dengan Keputusan Jaksa Agung R.Nomor : KEP 

001/A/J.A./01/2006 Tanggal 2 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan 

Penerangan dan Penyuluhan Hukum Berdasarkan Instruksi Jaksa 

Agung Nomor : 001/A/J.A/2009 tentang Petunjuk Pelaksaan 

Peningkatan Tugas Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program 

Binmatkum, kegiatan pokok yang dilakukan Program Binmatkum 

terdiri dari :  

1)   Kegiatan Penyuluhan Hukum  

Penyuluhan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian 

materi hukum/ materi perundangan-undangan secara terencana dan 

terorganisir, yang pada umunya dilaksanakan terhadap masyarakat 

pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau 

masyarakat berpendidikan rendah agar masyarakat mengetahui, 

memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang 

terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 

 

2)   Kegiatan Penerangan Hukum  

Penerangan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian 

materi hukum/materi perundang-undangan secara terencana dan 

teroganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur Negara, 

organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, 

pelajar, dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat 

berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam 

berbagai macam peraturan perundang-undangan. 
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3)  Kegiatan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan  

Masyarakat.  

Dengan dasar hukum tersebut maka kejaksaan 

melaksanakan Program Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum 

(binmatkum). Program tersebut untuk mewujudkan masyrakat 

yang tertib dan berbudaya hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan 

dalam rangka menjalankan tugasnya di bidang ketertiban dan 

ketentraman umum, yang dikendalikan oleh Pusat Penerangan 

Hukum Kejaksaan Agung R.I sebagai pelaksana tugas dibidang 

penerangan hukum dan hubungan masyarakat. Program tersebut 

bukan hanya merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh 

Kejaksaan untuk menekan angka kriminalitas tetapi juga upaya 

preventif menyiapkan generasi muda sedini mungkin, dengan 

pendekatan kepada sasaran suluh hukum pelajar dan mahasiswa 

untuk mempunyai tingkat pengetahuan hukum yang cukup 

sehingga memiliki kesadaran hukum dan kelak akan menjadi 

generasi penerus yang lebih mempunyai ciri khas dalam berbudaya 

hukum. 

Berdasarkan keterangan responden, di Kejari Banyumas 

telah melakukan penyuluhan terkait pencegahan tindak pidana 

korupsi, penyuluhan pencegahan tindak pidana korupsi juga 

dilakukan dengan mengadakan open booth dan lain sebagainya. 

Masyarakat tanpa terkecuali juga dapat melakukan pengaduan 

hukum. 

Pembentukan Tim Pengawalan, Pengamanan dan Pendampingan 

Pembangunan (TP4) Stretegis dalam Upaya Pencegahan Pidana Korupsi 

tidak berjalan lama karena berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik 

Indoensia Nomor 346 Tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019 maka 

TP4 dibubarkan dengan tergesa tanpa ada pertimbangan lebih lanjut 

karena beberapa kendala yang akan penulis jelaskan lebih lanjut dalam 



 
  

 

76 
 

pembahasan kedua. Setelah pembubaran TP4 maka tugas dan fungsinya 

kembali kepada bidang masing-masing yaitu Bidang Datun dan Bidang 

Intelijen Kejaksaan setiap Kejaksaan Negeri. Fungsi TP4D tetap dapat 

dirasakan dengan wujud yang berbeda, namun hal tersebut sangat 

disayangkan karena setelah adanya TP4D pembangunan setiap daerah 

dapat dilakukan secara optimal karena kehati-hatian dari setiap daerah 

untuk bertindak.  

Bahwa TP4D telah memberikan perubahan besar dalam 

mendukung program pembangunan pemerintah baik nasional maupun 

daerah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri, hal 

tersebut dapat dilihat pada saat sebelum dibentuknya TP4D pelaksanaan 

kegiatan masih rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan, namun 

sejak dibentuknya TP4D di Kabupaten Banyumas percepatan 

pembangunan daerah semakin optimal, pengawasan lebih maksimal serta 

pelaksanaan kegiatan tidak takut akan adanya intervensi dalam 

melaksanakan kegiatan barang dan jasa. TP4D bukan telah dibubarkan 

namun kewenangan dari TP4D telah dikembalikan kepada bidangnya 

masing-masing sehingga kurang menonjolnya tugas dan kewenangan 

jaksa dalam TP4D ini. 

2.  Faktor Yang Menjadi Kendala Kejaksaan Dalam Melakukan 

Pengawalan, Pengamanan Dan Pendampingan Pembangunan 

Strategis Dalam  Upaya Pencegahan Pidana Korupsi Di Kabupaten 

Banyumas 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan 

Republik Indonesia mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di 

Lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah/BUMN/ BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara 

terencana, komprehensif, sungguh-sungguh dan memberikan manfaat 

sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan 

Republik Indonesia berlangsung secara efektif dan optimal, menyikapi hal 
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itu Kejaksaan menciptakan terobosan baru untuk melawan korupsi, Tim 

Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) 

Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan dipusat dan Tim 

Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) 

untuk yang berkedudukan didaerah Kabupaten/Kota.89 

Sebelum melakukan pengawalan dan pengamanan, Tim Pengawal 

dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) perlu 

menetapkan kriteria dan mekanisme kerja yang jelas dimana pihak yang 

meminta pendampingan tidak sedang dalam proses hukum. Hal ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi conflict of interest dengan tugas dan 

wewenang Kejaksaan pada umumnya. Persoalan otonomi daerah dengan 

polemic korupsi, semakin menempatkan kapabilitas aparat penegak 

hukum, khususnya Kejaksaan Agung RI untuk memerangi terhadap 

penyimpangan atas pengelolaan keuangan di daerah, dengan peningkatan 

kualitas dan SDM Kejaksaan melalui peran yakni melaksanakan fungsi 

dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang 

melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan yang 

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas 

dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, 

sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. 

Namun demikian, dalam melaksanakan kewenangannya terdapat beberapa 

hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan termasuk oleh Tim Pengawal dan 

Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan. 

Faktor substansi hukum, Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal, 

Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah 

adanya anggapan bahwa pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman 

                                                           
89 Keputusan Jaksa Agung No.KEP-152/A/JA/10/2015 tentangPembentukan Tim Pengawal dan 

PengamanPemerintahan dan Pembangunan KejaksaanRepublik Indonesia. Jakarta: Kejaksaan 

Agung: Jaksa Agung Republik Indonesia. 
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Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada dianggap tidak 

memiliki kekuatan hukum karena sifatnya hanya Keputusan dan Instruksi 

untuk internal Kejaksaan saja. Berkaitan dengan hal tersebut, jika 

dibandingkan dengan Lembaga Negara lainnya yang juga berwenang 

melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, maka kedudukan TP4D 

lebih rendah dibandingkan kedudukan Lembaga Negara lainnya, seperti 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen), Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah (Itda). Dalam hal terjadi 

benturan kewenangan, maka kedudukan TP4D menjadi organ yang bukan 

superior sehingga kewenangan pengawasan program pemerintah menjadi 

kurang optimal. 

Dari aspek struktur hukum, factor kelembagaan TP4D yang 

diposisikan pada Lembaga yang berada di bawah naungan bidang Intelijen 

Kejaksaan berakibat pada hadirnya potensi konflik kepentingan dengan 

fungsi penegakan hukum. Hal ini dikarenakan bentuk pengawasan yang 

dilakukan merupakan pengawasan terhadap kegiatan yang merupakan 

pencegahan tindak pidana korupsi. Sementara dalam organ Kejaksaan 

sendiri, terdapat bidang yang membawahi tindak pidana korupsi. Hal ini 

dapat mengurangi efektifitas penanganan tindak pidana korupsi pada 

Pembangunan di daerah. 

Selain itu, faktor yang terberat adalah terkait dengan SDM dimana 

dalam melaksanakan fungsi sebagai bagian dari TP4D, seorang Jaksa juga 

memiliki tugas pokok yang harus dilaksanakan. Hal ini berakibat pada 

beban kerja seorang Jaksa yang bertambah. Untuk menghidari terjadinya 

conflict interest, maka Kejaksaan diharuskan untuk : 

Menghindari adanya hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh 

seseorang pejabat TP4D dengan pihak tertentu yang berkaitan dengan 

pekerjaan proyek Pembangunan. 
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1. Menghindari gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yang meliputi 

pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 

perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-

cuma dan fasilitas lainnya. 

2. Menghidari Kepentingan pribadi (vested Interest), yaitu 

keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara Negara mengenai suatu hal 

yang bersifat pribadi.90 

Dalam pandangan penulis, kedudukan TP4D yang diposisikan pada 

bidang Intelijen memang dapat berpotensi pada konflik kepentingan di tubuh 

Kejaksaan. Hal ini akan berakibat pada kurang efektifnya pencegahan tindak 

pidana korupsi di Daerah. Ada baiknya, TP4D di isi oleh Jaksa yang juga 

merupakan bagian dari bidang Tindak Pidana Korupsi (bidang Pidsus), atau 

bahkan perlu diupayakan pembentukan bidang khusus yang berkaitan dengan 

TP4D. Hal ini dimaksudkan agar Jaksa yang ditugasi pada TP4D dapat 

melakukan tugas dengan optimal serta menghindari adanya konflik 

kepentingan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 

Faktor penghambat lainnya yang berkaitan dengan struktur hukum 

adalah kurang pahamnya pemahaman stakeholder bahwa hal-hal terkait 

teknis bukanlah ranah dari pada tim TP4D karena TP4D hanya sebagai 

pemberi pendapat hukum sesuai dengan aturan yang berlaku dengan kata lain 

Anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan 

Daerah (TP4D) yang dibentuk belum seluruhnya mendapatkan pelatihan 

berkenaan dengan tata cara dan mekanisme proses Pendampingan terhadap 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Walaupun belum seluruhnya 

anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan 

Daerah (TP4D) dari mendapatkan pelatihan berkenaan dengan tata cara dan 

mekanisme proses Pendampingan, akan tetapi secara garis besar tujuan 

dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan 

                                                           
90 Trio Jatmiko, Kasi Datun Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 2021. 
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Daerah (TP4D) ini untuk melakukan pengawasan terhadap proses 

pembangunan di daerah yang selama ini terindikasi adanya penyimpangan 

dalam penggunaan anggaran Keuangan Daerah. 

Dari aspek kultur hukum, hambatan yang dihadapi adalah adanya 

pandangan/anggapan dari Pejabat-Pejabat Daerah yang ada di Instansi 

Pemerintah bahwa Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan 

Pembangunan Daerah (TP4D) hanya mencari-cari kesalahan dan ingin ikut 

campur dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah karena program 

ini sangat menarik dan bermanfaat bagi stakeholder (organisasi yang 

memiliki peran secara aktif serta pasif untuk menjalankan tujuan) pelaksana 

kegiatan. Kondisi ini berimplikasi pada kurang transparannya Pemerintah 

Daerah terhadap TP4D khususnya dalam penggunaan anggaran 

pembangunan.91 

Dalam pandangan penulis, sebenarnya pejabat daerah dari Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah tidak perlu takut dengan dibentuknya 

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 

(TP4D) oleh karena TP4D justru membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Pemerintah dalam bentuk pendampingan agar pelaksanaan 

pembangunan tidak mengalami penyelewengan atau penyimpangan dalam 

penggunaan keuangan daerah yang bias dikualifisir sebagai tindak pidana 

korupsi. 

Atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, maka Jaksa Agung 

menerbitkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-

152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman 

Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan Instruksi Jaksa Agung Republik 

Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan 

Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan 

                                                           
91 Trio Jatmiko, Kasi Datun Kejakasaan Negeri Banyumas, wawancara, Banyumas, 13 Juli 2021. 
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Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D). Pembentukan Tim 

Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini 

bukan tanpa alasan, dimana pada tahun 2015 lalu penyerapan anggaran yang 

dialami oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah sangat rendah. Hal ini 

dikarenakan banyak Pejabat Daerah yang takut dipidanakan apabila salah 

atau menyimpang dalam menggunakan anggaran tersebut. 

Jika dilihat dari tugas dan kewenangan Tim Pengawal dan Pengaman 

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) tersebut di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa tugas dan kewenangan Tim Pengawal dan Pengaman 

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) hanya sebatas melakukan 

Pengawalan dan Pengamanan jalannya Pemerintahan dan Pembangunan 

melalui upaya-upaya Preventif dan melakukan Penerangan serta Penyuluhan 

Hukum dalam setiap tahapan program Pembangunan dari awal sampai akhir. 

Sedangkan untuk tugas pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pekerjaan dan program pembangunan Daerah harus melakukan koordinasi 

dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk 

mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian 

bagi keuangan Negara. Selain itu dalam pengawalan pembangunan TP4D 

harus memperhatikan bahwa pengawalan pembangunan Tim TP4D hanya 

membatasi pada hal-hal yuridis dan tidak berkaitan dengan teknis atau fisik 

pekerjaan di luar keahlian Tim TP4D. 

 

 

 

 

 

 

 

 


