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SAMBUTAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 

  

 

Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, 

implementasi kebijakan yang bersifat dinamis akan melahirkan isu-isu 

strategis dan permasalahan yang harus direspon secara cepat (quick 

response). Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga pemerintah 

yang bertanggung jawab secara fungsional dalam bidang pengembangan 

administrasi negara, senantiasa perlu untuk melakukan pengkajian dan 

merumuskan rekomendasi serta solusi terkait isu-isu strategis Perlindungan 

Hukum Bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan Pemerintahan ditinjau dari 

pendekatan sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara di 

indonesia.  

Kajian tentang ini merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas LAN, 

baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Melalui kegiatan 

kajian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang 

memuat alternatif solusi penyelesaian masalah aktual Perlindungan Hukum 

bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan Pemerintahan. Selain itu, hasil kajian 

ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pejabat publik dan penyelenggara 

negara dalam merumuskan kebijakan maupun untuk mengevaluasi 

implementasi kebijakan terkait.   

Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyambut baik 

dilakaksanakannya kegiatan “Kajian tentang Isu-Isu Strategis Perlindungan 

Hukum Bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan Pemerintahan” ini. Melalui 

identifikasi isu yang tepat dan bersifat aktual strategis diharapkan dapat 

membantu pemerintah untuk merumuskan langkah dalam 

mengimplementasikan kebijakan. Diharapkan dengan adanya hasil kajian ini 

dapat memberikan masukan bagi pemerintahan untuk memastikan 
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perlindungan hukum dan tindakan pemerintahan oleh ASN tidak terhambat 

oleh hal-hal yang berifat administratif dan bermanfaat bagi pengembangan 

sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara di Indonesia. 

 

Jakarta,    Desember 2017 

Kepala Lembaga Administrasi Negara, 

 

 

 

Adi Suryanto 
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KATA PENGANTAR 

 

Kajian tentang Isu-Isu Strategis Perlindungan Hukum Bagi ASN Dalam 

Melakukan Tindakan Pemerintahan ini merupakan salah satu kegiatan 

kajian di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang 

dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, melalui Pusat Kajian 

Sistem dan Hukum Administrasi Negara (PKSHAN), pada Tahun Anggaran 

2016. Kegiatan kajian ini merupakan upaya LAN untuk merespon dinamika 

dan isu implementasi kebijakan Perlindungan Hukum Bagi ASN Dalam 

Melakukan Tindakan Pemerintahan di Indonesia.  

Kajian tentang Isu-Isu Strategis ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai perkembangan kebijakan Perlindungan Hukum Bagi 

ASN Dalam Melakukan Tindakan Pemerintahan di Indonesia serta 

memberikan alternatif rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat 

menjadi solusi atas potensi permasalahan yang timbul dampak tindakan-

tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh ASN dari suudt pandang bidang 

sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara. 

Pada tahun anggaran 2017 dilakukan kajian atas 3 (tiga) isu terkait 

tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh ASN dalam hal : 1) Membangun 

Desa Bebas korupsi; 2) Menyoal Profesionalisme PNS yang Merangkap 

sebagai Komisaris BUMN dan BUMD; 3) Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim 

Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan.  

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, tim penyusun, 

narasumber baik dilingkungan internal LAN maupun berbagai instansi 

terkait, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akademisi, LSM yang 

telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan dalam kajian ini. 

Kami sadari bahwa hasil kajan ini masih belum komprehensif dan sempurna, 
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oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran terhadap perbaikan 

dan penyempurnaan dari pelaksanaan kegiatan tahap selanjutnya.   

 

Jakarta,    Desember 2017 

Deputi Bidang Kajian Kebijakan 
Lembaga Administrasi Negara, 

 

 

Muhammad Taufiq 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga pemerintah non 

kementerian melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi 

negara.1 Salah satu fungsi LAN adalah melakukan pengkajian dan 

penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara.2 

Dalam pelaksanaan kajian tersebut, PKSHAN bekerja sama dengan Instansi 

Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM).  

Pada tahun 2017 ini, Deputi Bidang Kajian Kebijakan c.q. PKSHAN 

melakukan pengkajian terhadap Isu-isu Strategis Perlindungan Hukum bagi 

ASN Dalam Melakukan Tindakan Pemerintahan dari sudut pandang Sistem 

dan Hukum Administrasi Negara. Isu-isu yang akan dikaji  adalah isu-isu 

yang mengemuka dalam dinamika praktek dalam implementasi kebijakan 

kebijakan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan saat ini di 

Indonesia.  Melalui kajian ini disusun rekomendasi kebijakan atau policy 

brief dari kajian yang dapat disampaikan kepada para pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

Untuk tahun anggaran 2017 ini terdapat 3 (tiga) isu yang dipandang 

penting (urgent) untuk dapat disikapi terkait tindakan pemerintahan yang 

dilakukan oleh ASN. Isu-isu tersebut adalah :  

1) Membangun Desa Bebas korupsi;  

                                                             
1 Peraturan Presiden No.57 Tahun 2013, Pasal 2. 
2 Ibid, Pasal 3 huruf a. 
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2) Menyoal Profesionalisme PNS yang Merangkap sebagai Komisaris BUMN 

dan BUMD;  

3) Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Pengawalan, Pengamanan 

Pemerintahan dan Pembangunan. 

 

B. Tujuan dan Sasaran 

Kajian tentang Isu-Isu Strategis Perlindungan Hukum bagi ASN Dalam 

Melakukan Tindakan Pemerintahan ini bertujuan untuk menganalisis dan 

menyusun rekomendasi kebijakan atau policy brief terkait masalah yang 

terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di bidang sistem dan 

hukum administrasi negara.  

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Kajian tentang Isu-Isu 

Strategis Perlindungan Hukum bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan 

Pemerintahan ini adalah tersedianya rekomendasi kebijakan yang memuat 

alternatif solusi penyelesaian terhadap masalah aktual Perlindungan Hukum 

bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan Pemerintahan dari sudut panadng 

atau pendekatan sistem dan hukum administrasi negara. 

 

C. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang diharapkan dari kajian ini adalah tersedianya 1 

(satu) paket laporan kajian tentang isu-isu strategis di Perlindungan Hukum 

bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan Pemerintahan. 
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D. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan kajian tentang isu-isu strategis di bidang sistem dan hukum 

administrasi negara ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan dalam 

tahun anggaran 2017. 

 

E. Sistematika Laporan 

BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang; Tujuan dan Sasaran; 

Indikator Kerja; Waktu Pelaksanaan; dan Sistematika Laporan. 

BAB II Perlindungan Hukum bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan 

Pemerintahan terkait Membangun Desa Bebas korupsi 

BAB III Perlindungan Hukum bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan 

Pemerintahan terkait Profesionalisme PNS yang Merangkap 

sebagai Komisaris BUMN dan BUMD 

BAB IV Perlindungan Hukum bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan 

Pemerintahan terkait Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim 

Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan 

BAB V Penutup dan Rekomendasi Hasil Kajian terkait tindakan 

pemerintahan dan perlindungan hukum dalam hal Membangun 

Desa Bebas korupsi; Profesionalisme PNS yang Merangkap 

sebagai Komisaris BUMN dan BUMD; dan Pelaksanaan Tugas Tim 

Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan. 
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BAB II 

TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM 

 

 

A. TINDAKAN PEMERINTAHAN 

Dalam suatu negara hukum modern, di mana negara ikut campur di 

dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka kepada pemerintah 

diberikan juga pekerjaan “menentukan tugas” atau “taakstelling” atau “tugas 

politik”. Walaupun tugas ini bukanlah merupakan tugas pokoknya, maka 

sesuai dengan asas “negara hukum” untuk melakukan tugas ini haruslah 

dituangkan ke dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. 

 Jadi, kepada pemerintah juga diberikan tugas membentuk undang-

undang dan peraturan-peraturan atau istilah hukumnya “tugas legislatif” 

dengan melalui “delegasi”. Penyerahan atau pelimpahan kekuasaan, 

wewenang membuat undang-undang kepada badan-badan pemerintahan 

disebut “Delegasi Perundang-undangan” (Delegatie van wetgeving). 

 Di samping itu, dalam suatu negara hukum modern, dengan 

mengambil ajaran Donner dan Hans Kelsen yang dapat diterapkan ke dalam 

praktek pemerintahan, maka secara kualitatif perbuatan pemerintah itu 

dapat dibagi ke dalam: 

1. Perbuatan membuat peraturan. 

2. Perbuatan melaksanakan peraturan. 

 

Untuk melaksanakan peraturan-peraturan, pemerintah melakukan 

berbagai perbuatan konkret, perbuatan-perbuatan yang dapat dibedakan ke 

dalam : 

1. Perbuatan biasa (Feitelijke handelingen) 

2. Perbuatan hukum (Rechts handelingen) 
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Tindakan pemerintahan atau administrasi negara pada hakikatnya 

adalah tindakan yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Administrasi 

Negara dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan atau administrasi negara berdasarkan kewenangan yang 

dimilikinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jenis Tindakan  

Ada 2 (dua) macam tindakan pemerintahan/administrasi negara, 

yaitu tindakan nyata dan tindakan hukum. 

a. Tindakan nyata pada hakikatnya adalah tindakan pemerintahan/ 

administrasi negara yang tidak ada relevansinya dengan hukum sehingga 

tidak menimbulkan akibat hukum. 

Tindakan 

Pemerintahan/ 

Administrasi Negara 

Tindakan 

Nyata 

Tindakan 

Hukum  

Bersifat 

Perdata/ 

Privat 

Bersifat 

Publik 

 

Dilakukan 

oleh satu 

pihak 

 

Dilakukan 

oleh lebih dari 

satu pihak 
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b. Tindakan hukum pada hakikatnya adalah tindakan pemerintahan/ 

administrasi negara yang menimbulkan akibat hukum tertentu, yang 

antara lain : berupa hak dan kewajiban. 

 

2. Ciri Tindakan Hukum Pemerintahan/ Administrasi Negara 

Pada hakikatnya, sebuah tindakan hukum dapat dikatakan sebagai 

tindakan hukum pemerintah/administrasi negara, apabila tindakan hukum 

tersebut memiliki ciri atau karakterisitik  sebagai berikut  

- Dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai 

Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan 

prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 

- Berdasarkan atas hukum, karena dalam negara terdapat prinsip 

wetmatigheid van bestuur atau asas legalitas. 

- Dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 

- Dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di 

bidang hukum administrasi; 

- Dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. 

- Dapat mengikat warga negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga 

negara yang bersangkutan 

 

3. Macam Tindakan Hukum Pemerintahan/ Administrasi Negara 

Tidakan atau perbuatan pemerintahan/administrasi negara yang 

dibahas dalam Hukum Tata Pemerintahan adalah golongan perbuatan 

hukum (Rechts handelingen), sebab perbuatan langsung menimbulkan 

akibat bagi Hukum Administrasi Negara; sedangkan golongan perbuatan 

yang bukan perbuatan hukum tidak relevan (tidak penting) karena 

perbuatan-perbuatan biasa berupa perbuatan-perbuatan yang tidak 

membawa akibat hukum, seperti membuat lapangan olahraga, membangun 
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mesjid dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan hukum adalah perbuatan baik 

perbuatannya maupun akibatnya diatur oleh hukum, baik oleh hukum 

publik maupun hukum privat. 

Dengan demikian, pada hakikatnya ada 2 (dua) macam tindakan 

hukum pemerintah/administrasi negara, yaitu tindakan hukum 

pemerintahan/ administrasi negara yang bersifat publik dan tindakan 

hukum pemerintahan/administrasi negara yang bersifat perdata/privat. 

a. Tindakan hukum pemerintahan/administrasi negara yang bersifat 

publik, pada hakikatnya adalah tindakan hukum yang dilakukan 

pemerintah/administrasi negara dalam posisi atau kapasitasnya sebagai 

pemegang kewenangan pemerintahan yang diperoleh dan diatur oleh 

hukum publik untuk menjalankan urusan pemerintahan dan 

keadministrasinegaraan. Contoh : Badan pemerintah mencabut izin 

pendirian sebuah perusahaan swasta karena perusahaan tersebut telah 

terbukti melanggar syarat-syarat pendiriannya yang diatur oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Tindakan hukum pemerintahan/administrasi negara yang bersifat 

perdata/privat, pada hakikatnya adalah tindakan hukum yang dilakukan 

pemerintah/administrasi negara dalam posisi atau kapasitasnya sebagai 

mitra pihak lain yang kedudukannya sejajar dan diatur oleh perjanjian 

menurut hukum perdata/privat. Contoh: Badan pemerintah pada saat 

melakukan perjanjian jual beli pengadaan barang dan jasa dengan pihak 

atau perusahaan swasta. Contoh lain perbuatan-perbuatan administrasi 

negara dalam lapangan hukum perdata misalnya, apabila walikota 

mengadakan perjanjian kerja untuk jangka pendek dengan seorang 

partikulir atau suatu perjanjian untuk melaksanakan suatu proyek 

pembangunan dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan walikota semacam 
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itu jelas diatur oleh hukum perjanjian yang terdapat dalam hukum 

perdata.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kemudian timbul pertanyaan 

dapatkah administrasi negara itu mengadakan hubungan hukum 

berdasarkan hukum perdata ? Atas pertanyaan dinyatakan bahwa 

administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintah tidak dapat 

menggunakan hukum perdata (privat). Pendapat ini dikemukakan oleh Prof. 

Scholten. Alasannya karena sifat hukum privat itu mengatur hubungan 

hukum yang merupakan kehendak kedua belah pihak dan bersifat 

perorangan, sedangkan Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari 

hukum publik yang merupakan hukum untuk bolehnya tindakan atas 

kehendak satu pihak. Untuk administrasi negara tindakan satu pihak ini 

dikemukakan oleh Prof. Krabbe, Kraneburg Vegting, Donner dan Huart. 

Dengan demikian perbuatan-perbuatan pemerintah dalam lapangan 

hukum perdata ini bukanlah menjadi obyek pelajaran Hukum Administrasi 

Negara, karena Hukum Administrasi Negara hanyalah mempelajari 

perbuatan-perbuatan pemerintah yang bersifat publiekrechtstelijk, yaitu 

perbuatan-perbuatan yang bertujuan mengatur dan memelihara 

kepentingan-kepentingan umum (publik), seperti memungut pajak, 

memberi izin bangunan dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan ini semua 

pengaturannya terdapat dalam hukum publik, seperti Undang-undang 

tentang pajak, dan lain sebagainya. 
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4. Macam Tindakan Hukum Pemerintahan/Administrasi Negara Yang 

Bersifat Publik 

Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara 

Indonesia” membagi perbuatan-perbuatan hukum publik itu ke dalam dua 

macam, yaitu: 

1. Perbuatan Hukum Publik yang Bersegi Satu (eenzijdige 

publiekrechtlijke handeling) 

Beberapa sarjana seperti S.Sybenga hanya mengakui adanya perbuatan 

hukum publik yang bersegi satu, artinya hukum publik itu lebih 

merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Menurut mereka 

tidaka ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua, tidak ada 

perjanjian, misalnya, yang diatur oleh hukum publik. Jika pemerintah 

mengadakan perjanjian dengan pihak swasta maka perjanjian itu 

senantiasa menggunakan hukum privat (perdata). Perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan hukum bersegi dua karena diadakan oleh 

kehendak kedua belah pihak dengan sukarela. Itulah sebabnya tidak ada 

perjanjian menurut hukum publik, sebab hubungan hukum yang diatur 

oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja yakni pemerintah 

dengan cara menentukan kehendaknya sendiri. 

 

2. Perbuatan Hukum Publik Yang Bersegi  Dua (tweezijdige 

publiekrechtlijke handeling )   

Van der Pot, Kranenberg-Vegting, Wiarda dan Donner mengakui adanya 

hukum public yang bersegi dua atau adanya perjanjian menurut hukum 

publik. Mereka member cotoh dengan adanya´’kortverband contract” 

(perjanjian kerja jangka pendek) yang diadakan seorang swasta sebagai 
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pihak pekerja dengan pihak pemerintah sebagai pihak pemberi 

pekerjaan.3  

 

Pada kortverband contract ada persesuaian kehendak antara pekerja 

dengan pemberi pekerjaan, dan perbuatan hukum itu diatur oleh hukum 

istimewa yaitu peraturan hukum publik sehingga tidak ditemui 

pengaturannya di dalam hukum privat (biasa). Dalam kaitan ini bias 

dicontohkan  misalnya tenaga-tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia 

untuk masa waktu tertentu adalah merupakan kortverband contract yang 

kemudian ditentukan dalam satu beschikking. 

Pada hakikatnya, ada 2 (dua) macam tindakan hukum pemerintah/ 

administrasi negara yang bersifat publik, yaitu tindakan hukum 

pemerintah/administrasi negara bersifat publik yang dilakukan oleh satu 

pihak dan tindakan hukum pemerintah/administrasi negara bersifat publik 

yang dilakukan oleh beberapa pihak. 

a. Tindakan hukum pemerintah/administrasi negara bersifat publik yang 

dilakukan oleh satu pihak pada hakikatnya adalah tindakan hukum yang 

dilakukan oleh satu pihak/badan pemerintah/administrasi negara dalam 

posisi atau kapasitasnya sebagai pemegang kewenangan pemerintahan 

yang diperoleh dan diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk 

menjalankan satu urusan pemerintahan dan keadministrasinegaraan 

tertentu.  

b. Tindakan hukum pemerintah/administrasi negara bersifat publik yang 

dilakukan oleh beberapa pihak pada hakikatnya adalah tindakan hukum 

yang dilakukan oleh beberapa pihak badan pemerintah/administrasi 

negara secara bersama-sama dalam posisi atau kapasitasnya sebagai 

pemegang kewenangan pemerintahan yang diperoleh dan diatur oleh 

                                                             
3 Ibid, hlm. 67. 
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peraturan perundang-undangan untuk menjalankan satu urusan 

pemerintahan atau keadministrasinegaraan tertentu. Contoh : peraturan 

atau keputusan bersama. 

 

5. Tindakan Pemerintahan dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan 

Tindakan pemerintahan, dalam UU No. 30 Tahun 2014 tetang 

Administrasi Pemerintahan dipahami sebagai tindakan Administrasi 

Pemerintahan. Dalam uadng-undang tersebut, Tindakan Administrasi 

Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat 

Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan 

dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Tindakan pemerintahan tersebut harus didasarkan pada Wewenang, 

yaitu hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau 

penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau 

tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  

Oleh sebab itu, dalam melakukan tindakan pemerintahan, pejabat 

pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Yang dimaksud 

menyelahgunakan wewenang , adalah meliputi: 

a. larangan melampaui Wewenang, yaitu apabila Keputusan dan/atau 

Tindakan yang dilakukan :  

• melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang 

• melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang 

• bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

b. larangan mencampuradukkan Wewenang, yaitu apabila Keputusan 

dan/atau Tindakan yang dilakukan: 

• di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan 
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• bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. 

c. larangan bertindak sewenang-wenang, yaitu apabila Keputusan dan/atau 

Tindakan yang dilakukan: 

• tanpa dasar Kewenangan; dan/atau 

• bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap 

 

Dalam melakukan tindakan pemerintah, setiap pejabat atau ASN harus 

memperhatikan prinsip-prinsip Aasas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB 

adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi 

Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB yang dimaksud dalam 

Undang-Undang ini meliputi asas: 

a. kepastian hukum; 

b. kemanfaatan; 

c. ketidakberpihakan; 

d. kecermatan; 

e. tidak menyalahgunakan kewenangan; 

f. keterbukaan; 

g. kepentingan umum; dan 

h. pelayanan yang baik. 

 

B. PERLINDUNGAN HUKUM 

1. Pengertian Perlindungan Hukum. 

 Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak 
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yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum 

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, 

serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek 

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari 

hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang 

mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.. 

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, 

dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang 

diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam 

hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya 

dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum 

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan 

hukum. 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 

menikmati martabatnya sebagai manusia. 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Lebih lanjut, 

menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 
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melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.  

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan 

perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman 

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah 

dilakukan suatu pelanggaran. 

 

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada 

dua macam, yaitu :  

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum 

preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan 

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya 

sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak 

pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena 

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah 

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang 

didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus 

mengenai perlindungan hukum preventif.  

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang 

represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan 

perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 
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Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu 

dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, 

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang 

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan 

dengan tujuan dari negara hukum. 

 

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil 

dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa 

keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk 

menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang 

menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.  

Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) dalam 

negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). 

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan 

hukum harus memperhatikan 4 unsur :  

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)  

b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)  

c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)  

d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit). 
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Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran 

yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan 

keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil 

tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat 

hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang 

telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum 

yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan 

unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. 

 Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara 

profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan 

tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan 

hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian 

hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-

wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena 

dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. 

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan 

hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus 

memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum 

dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat 

yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan 

keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan 

kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan 

perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara 

umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, 

kebenaran, dan keadilan.  

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak 

tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang 
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menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup 

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam 

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan 

kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua 

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat 

individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan 

dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu 

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal 

dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan 

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya 

untuk kasus serupa yang telah diputuskan.  

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. 

Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis 

dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang 

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, 

reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan 

dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh 

menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang 

atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, 

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi 

hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi 

karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, 
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apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan 

batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah 

dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga 

perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan 

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak 

memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya 

prediktibilitas. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap 

harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadahak asasi manusia di 

bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia 

bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber 

tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat 

dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu 

sarana perlindungan hukum preventif dan represif. 

 



19 
 

BAB III 

ISU 1 : MEMBANGUN DESA BEBAS KORUPSI 

 

UU Desa dilahirkan dalam rangka membangun desa yang kuat, maju, mandiri 

dan demokratis sebagai landasan yang kokoh untuk pencapaian kesejahteraan 

rakyat. Dalam PKDOD (2016) disebutkan bahwa terdapat dua asas utama dalam 

UU Desa, yaitu rekognisi dan subsidiaritas. Dengan demikian, desa mempunyai 

wewenang untuk berinisiatif dan mengambil keputusan dalam mengatur dan 

mengelola rumah tangganya sendiri bagi kepentingan masyarakatnya. Selain itu, 

UU Desa telah memberikan otonomi lebih luas bagi pemerintahan Desa untuk 

mengatur dan mengelola aset dan keuangan desa.  

Dengan adanya kewenangan desa yang lebih besar, menjadikan Kepala desa 

juga memiliki Kewenangan yang besar, termasuk dalam mengelola keuangan dan 

aset desa. Sesuai Pasal 26 Ayat 1 UU Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat.  

 

A. Sumber Keuangan Desa yang Rentan Dikorupsi 

Berdasarkan UU Desa, maka setiap Desa memperoleh Alokasi Dana Desa 

(ADD), Dana Desa dan dimungkinkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa). Saat ini yang menjadi isu hangat adalah terkait dana desa. Dengan 

adanya pengakuan dan perhatian sangat besar yang diberikan kepada desa, 

pendanaan yang diberikan kepada desa pun meningkat. Grafik 1 berikut ini 

menggambarkan peningkatan dana yang ditransfer oleh pemerintah lewat APBN 

untuk sejumlah 74.754 Desa (434 Kabupaten/ Kota). 
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Grafik Transfer Dana untuk Desa Tahun 2015-2018* (dalam Triliun Rupiah) 

 

Sumber: Wardiana (2017), dipaparkan pada Dialog Media PKSANHAN-LAN tanggal 6 April 2017 

*Keterangan: Transfer Dana Desa untuk Tahun 2018 masih sebatas wacana 

 

Selanjutnya, Tabel 1 menunjukkan rata-rata Dana Desa yang dialokasikan untuk 

setiap desa. 

 

Tabel Rata-Rata Dana Desa per Desa tahun 2015-2017 (dalam Rupiah) 

 

Tahun Dana 

Desa 

Rata-Rata Dana Desa per 

Desa 

2015 20.76 T 280,3 Juta 

2016 46,98 T 643,6 Juta 

2017 60 T 800,4 Juta 

 

Sumber: Sanusi (2017), dipaparkan pada Dialog Media PKSANHAN-LAN tanggal 6 April 2017 
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Dari Grafik dan Tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Desa memiliki dana yang 

melimpah. Tanpa sumber daya yang kompeten dan tata kelola pemerintahan yang 

baik, dana yang melimpah tersebut bisa menjadi ladang korupsi di desa.  

Dalam pengolaan dana desa, setidaknya terdapat beberapa proses yang 

dilalui mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Dalam setiap 

prosesnya tersebut terdapat potensi penyelewengan, yaitu: 

1. Perencanaan (RPJMdes, RKPdes, APBdes): dalam perencanaan rawan elit 

capture, rencana penggunaan anggaran tidak sesuai aturan 70% 

pembangunan, 30% operasional; 

2. Pelaksanaan kegiatan (pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan): 

dalam tahapan ini rawan nepotisme, tidak transparan, dan korupsi; 

3. Penyaluran (dalam bentuk barang/ jasa) dan pengelolaan: dalam penyaluran 

dan pelaporan rawan mark up, tidak transparan, rekayasa, dan korupsi; 

4. Pertanggungjawaban: dalam pertanggungjawaban rawan rekayasa laporan 

(laporan fiktif) dan tidak transparan; 

5. Monitoring dan evaluasi: dalam tahapan ini rawan formalitas, administratif, 

dan terlambat dalam mendeteksi korupsi. 

 

B. Peta Perkara Korupsi di Desa 

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2016 

terdapat 219 kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten dengan nilai 

kerugian negara sebesar Rp 478 miliar. Diikuti oleh Pemerintah Kota sebanyak 73 

kasus dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 247 miliar. Sedangkan 62 kasus 

korupsi terjadi di Pemerintah Desa, dengan nilai kerugian sebesar Rp 18 miliar. 

Selengkapnya dapat dilihat  pada Grafik berikut. 
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Grafik 2. Fenomena Korupsi Tahun 2016 Berdasarkan Instansi 

Sumber: Husodo (2017), dipaparkan pada Dialog Media PKSANHAN-LAN tanggal 6 April 2017 

 

Selanjutnya berdasarkan data ICW tahun 2017, sekitar 60% tersangka 

korupsi pada tahun 2016 adalah Aparatur Sipil Negara (PNS). Aktor kedua 

terbanyak adalah pelaku swasta di mana sebagian besar mereka terlibat dalam 

manipulasi tender dan penyuapan. Sementara masyarakat dan kepala desa 

menjadi aktor ketiga yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi 

sebanyak 61 orang.  Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik berikut. 
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Grafik Tersangka Korupsi di Indonesia Tahun 2016 

Sumber: Husodo (2017), dipaparkan pada Dialog Media PKSANHAN-LAN tanggal 6 April 2017 

 

Dari data yang ditampilkan pada Grafik 2 dan Grafik 3, dapat dikatakan 

Pemerintah Desa kini menjadi salah satu lembaga baru yang mulai rentan terjadi 

praktik korupsi. Korupsi yang terjadi di Pemerintah Desa terutama setelah 

berlakunya kebijakan alokasi dana desa dari Pusat. 

Berdasarkan data ICW tahun 2017, dari berbagai kasus korupsi di Desa yang 

ditangani oleh Aparat Penegak Hukum, modus korupsi di Desa diantaranya adalah: 

Pertanggungjawaban fiktif; mark up; pinjam-meminjam uang desa; peralihan asset 

desa menjadi aset pribadi; penyelewengan anggaran untuk kepentingan pribadi; 

penyimpangan anggaran publik dialihkan untuk kepentingan aparat Desa; dan 

permainan proyek.  

 

C. Faktor Penyebab Korupsi di Desa 

Beberapa faktor penyebab korupsi di Desa: 

1. Kelemahan aspek tata laksana, yang diantaranya meliputi:  

a. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa;  
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b. Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam 

menyusun APBDesa belum tersedia;  

c. Transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa 

masih rendah;  

d. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar 

dan rawan manipulasi; dan  

e. APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang 

diperlukan desa; 

2. Kelemahan aspek regulasi dan kelembagaan, sebagai akibat dari disharmonisasi 

regulasi, misalnya antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri; 

3. Kelemahan aspek pengawasan, diantaranya meliputi: 

a. Efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan keuangan di desa masih rendah;  

b. Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua 

daerah; dan  

c. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat belum 

jelas; 

4. Kelemahan aspek SDM khusus tenaga pendamping berpotensi melakukan 

korupsi/fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa; 

5. Korupsi dalam pemilihan Kepala Desa. 

 

D. Rekomendasi untuk Membangun Desa Bebas Korupsi 

Pada akhirnya, untuk mencegah dan menghindari maraknya korupsi di Desa, 

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengusulkan beberapa strategi sebagai 

berikut: 

1. Perlu disusun mekanisme pelaporan yang sederhana disesuaikan dengan 

konteks Desa; 
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2. Perlu dirumuskan mekanisme rekrutmen Perangkat Desa yang berbasis 

sepenuhnya pada kompetensi (bukan karena unsur kedekatan);  

3. Perlu dilakukan program pembekalan teknis terkait Korupsi dan diskresi di 

Pemerintahan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Program ini dilakukan 

secara terintegrasi yang melibatkan Kemendes PDTT, Kemendagri dan Aparat 

Penegak Hukum; 

4. Perlu dilakukan penataan regulasi yang mengatur tentang Desa; 

5. Perlu dilakukan penyederhaan mekanisme pengadaan barang/jasa di Desa 

yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);  

6. Optimalisasi fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dengan 

melibatkan pengawasan masyarakat (social control);  

7. Pembentukan Paralegal Desa yang akan memberikan advokasi hukum bagi 

Kepala Desa dan Perangkat Desa;  

8. Perlu disusun Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hukum bagi Kepala 

Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan kebijakan; dan 

9. Pembentukan Sekretariat Besama yang melibatkan Kemendesa, Kemendagri, 

BPKP, KPK. 
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BAB IV 

ISU 2 : MENYOAL PROFESIONALISME PNS YANG MERANGKAP SEBAGAI 

KOMISARIS BUMN DAN BUMD 

 

Fenoma rangkap jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai komisaris pada 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Milik Daerah (BUMD) 

masih marak hingga saat ini, meskipun hal ini telah menjadi sorotan publik 

sejak lama. Terlebih, setelah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 

mengungkap hasil identifikasi terkait rangkap jabatan.  Berdasarkan data 

ORI (2017), dari 144 unit satuan kerja di tingkat nasional yang dipantau, dari 

total 541 komisaris BUMN/BUMD ditemukan 222 komisaris yang 

merangkap jabatan sebagai pelaksana pelayanan publik (41 persen). Selain 

itu, dalam laporan ORI dimaksud juga tercatat sedikitnya 125 pejabat dari 

sejumlah instansi (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, Perguruan Tinggi 

maupun Kejaksaan) yang menduduki komisaris BUMN, dengan rincian 

distribusinya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Laporan ORI, 2017 (diolah) 

Dari 125 pejabat yang merangkap sebagai komisaris tersebut, 

Kementerian BUMN menjadi instansi pemerintah yang paling banyak 
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pejabatnya yang merangkap sebagai komisaris. Distribusi lengkap per-

instansi pemerintah, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data: Laporan ORI, 2017 (diolah) 

 

Merujuk pada laporan ORI (2017), dalam konteks pejabat instansi 

pemerintahan, terlihat Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I) menjadi pejabat 

yang paling banyak merangkap sebagai komisaris BUMN. Ironisnya, ada pula 

beberapa Pejabat Administrator (Eselon III) yang merangkap sebagai 

komisaris BUMN. Rincian distribusi lengkap berdasarkan aspek jenjang 

jabatan adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini. 

 

 

 



 

28 
 

70

35

6

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Eselon I Eselon II Eselon III Non Eselon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditinjau dari aspek keterkaitan hubungan antara bidang usaha 

BUMN dengan nomenklatur instansi asal Pejabat, menunjukkan 63 

pejabat ada hubungan dan 62 pejabat tidak ada hubungan, dengan rincian 

sebagaimana terlampir dalam tabel berikut ini. Hal tersebut berpotensi 

menimbulkan konflik kepentingan antara unsur yang diawasi atau dibina 

dengan unsur pembina atau pengawasnya. Sehingga dikhawatirkan 

timbul pertanyaan terkait efektivitas kinerja dan integritas komisaris 

BUMN dimaksud. 

 

A. Pertimbangan Urgensi Wakil Pemerintah dalam BUMN/BUMD 

Berbagai kalangan menyatakan bahwa dasar pertimbangan perlunya 

pejabat pemerintah menjadi komisaris BUMN/BUMN adalah untuk 

mengawasi kinerja BUMN/BUMD dikarenakan adanya kepemilikan saham 

pemerintah (minimal 51%) dalam bentuk penyertaan modal negara (Public 

Service Obligation), sehingga dibutuhkan wakil pemerintah untuk menjaga 

kepentingan dan kebijakan pemerintah di BUMN/BUMD tersebut. Di sisi 
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lain, penunjukan wakil pemerintah dimaksud juga bertujuan untuk 

memastikan agar corporate social responsibility (CSR) berjalan dengan 

sebagaima mestinya. 

 

B. Analisis Tinjauan Kebijakan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 huruf b UU No. 19 Tahun 2003 

tentang Badang Usaha Milik Negara jo Pasal 45 PP No. 45 Tahun 2005 

tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Negara, Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap 

sebagai: (1) Anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan 

usaha milik swasta; (2) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan/atau (3) Jabatan lain yang dapat 

menimbulkan benturan kepentingan.  

a. Jabatan yang Dilarang Merangkap sebagai Komisaris BUMN/BUMD 

Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU 

PL), maka: 

1. “Pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai 

komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang 

berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik 

negara, dan badan usaha milik daerah.” (Pasal 17 huruf a); 

2. “Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, 

dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi 

penyelenggara pelayanan publik yang bertugas melaksanakan 

tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik” (Pasal 1 

angka 5). 

3. “Pelaksana pelayanan publik yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a UU PL tersebut 

dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.” 
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Jelas sekali berdasarkan UU PL tersebut, bahwa Pejabat yang berstatus 

sebagai PNS dan bekerja di instansi pemerintah yang merupakan 

organisasi penyelenggara pelayanan publik, dilarang menjabat 

sebagai komisaris BUMN dan juga BUMD. 

Perlu diketahui bahwa dasar kebijakan yang memperbolehkan 

Pejabat PNS merangkap sebagai komisaris BUMN adalah Peraturan 

Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 

Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Dalam Peraturan tersebut 

dinyatakan bahwa Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN bisa 

berasal dari “Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah” 

(Lampiran Bab III). 

Menggunakan prinsip hukum dasar, lex superior derogate legi prori, 

maka Undang-Undang berkedudukan lebih tinggi daripada Peraturan 

Menteri, sehingga Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan 

dengan Undang-Undang Artinya, substansi dalam Peraturan Menteri 

tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang dapat 

dikategorikan “batal demi hukum” atau tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 

 

b. Terkait Larangan Benturan Kepentingan atau Konflik Kepentingan 

1. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (UU AP). 

1) Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang 

memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri 

dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat 

mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau 

Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya (Pasal 1 angka 14). 
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2) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik 

Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan (Pasal 42). 

3) Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi 

apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan dilatarbelakangi: 

a) adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; 

b) hubungan dengan kerabat dan keluarga; 

c) hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; 

d) hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari 

pihak yang terlibat; 

e) hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi 

terhadap pihak yang terlibat; dan/atau 

f) hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan (Pasal 43). 

2. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(UU ASN). 

a. Pengaturan perilaku agar pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi 

konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 5 ayat 

(2) huruf h). 

b. Terkait Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya 

“Asas Ketidakberpihakan” Pasal 10 huruf c UU ASN, “Asas 

Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan 

Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan 

kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak 

diskriminatif. 
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Merujuk pada berbagai ketentuan dalam UU AP dan UU ASN tersebut, 

maka PNS yang merangkap sebagai komisaris BUMN/BUMD sangat 

rentan menimbulkan konflik kepentingan. Terlebih jika bidang tugas 

instansinya terkait erat dengan bidang usaha BUMN/BUMD dimaksud. 

Agak susah untuk menjaga independensi pejabat yang menerima gaji 

dari BUMN/BUMD untuk dapat bersikap profesional dan independen 

dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan. 

 

c. Terkait Profesionalisme ASN 

1. Berdasarkan UU BUMN  

Terkait prinsip-prinsip good corporate governance, dalam 

melaksanakan tugasnya, komisaris dan Dewan Pengawas harus 

mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip 

profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, serta kewajaran (Pasal 6 ayat (3)). 

“Prinsip kemandirian”, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat 

Terkait pemenuhan prinsip kompetensi dan professionalism, anggota 

komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan (1) integritas, (2) 

dedikasi, (3) memahami masalah-masalah manajemen 

perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, 

(4) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha 

Persero tersebut, serta (5) dapat menyediakan waktu yang cukup 

untuk melaksanakan tugasnya (Pasal 28 Ayat (1)). 
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2. Berdasarkan UU ASN 

a. Pegawai ASN bertugas untuk memberikan pelayanan publik yang 

profesional dan berkualitas (Pasal 11 huruf b). 

b. “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Pasal 2 huruf b beserta Penjelasannya). 

 

Merujuk pada regulasi tersebut, aspek profesionalisme ini juga sangat 

dipengaruhi oleh kompetensi dalam arti kemampuan untuk 

melaksanakan tugas dan pekerjannya. Dalam hal ini, profesionalitas PNS 

yang menjabat sebagai komisaris perlu dikaji mendalam, karena bidang 

pekerjaan yang berbeda --- sektor publik dan sektor privat --- tentu saja 

membutuhkan seseorang yang sangat memahami bidang pekerjaan 

tersebut. Jabatan komisaris merupakan jabatan definitif dan vital, 

seyogyanya dijabat oleh individu yang berkompeten, professional, full 

time (tidak part time) dan tidak boleh asal tunjuk saja yang mengabaikan 

aspek kompetensi serta profesionalisme. 

 

C. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Harus diakui, banyak pihak yang menyangsikan efektifitas rangkap 

jabatan tersebut. Khusus terkait PNS yang merangkap sebagai Komisaris 

BUMN/BUMD, Lembaga Administrasi Negara (LAN) berpendapat hal 

tersebut “secara nyata melanggar ketentuan dalam UU PL”. Selain itu, 

rangkap jabatan dimaksud rentan bersinggungan dengan prinsip 

profesionalitas dan konflik kepentingan yang dilarang bagi PNS berdasarkan 

UU ASN dan UU AP sebagai regulasi payung (umbrella act) bagi ASN.  
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Untuk itu, LAN menyampaikan beberapa rekomendasi stratejik 

sebagai berikut: 

1. PNS dapat menjabat sebagai komisaris BUMN/BUMD sepanjang 

memenuhi prinsip good corporate governance dan profesionalitas 

sebagaimana dimaksud dalam  UU BUMN serta regulasi terkait 

lainnya.  

2. Bagi PNS yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN/BUMD 

sebaiknya diberhentikan sementara dari jabatannya.  

Artinya, PNS yang bersangkutan tidak kehilangan status dan gaji 

pokoknya sebagai PNS, serta masih berhak untuk mendapatkan 

penghasilan lain dalam BUMN/BUMD tersebut.  

Ke depan, terkait gaji bagi PNS yang merangkap sebagai komisaris 

BUMN/BUMD sebaiknya diatur dalam PP tentang Gaji yang saat ini 

sedang dalam proses penyusunan;  

3. Proses perekrutan komisasaris BUMN/BUMD hendaknya dilakukan 

secara terbuka, transparan, dengan tetap mengedepankan aspek 

kompetensi dan profesionalime. 
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BAB V 

ISU 3 : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS TIM PENGAWALAN, 

PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN  

 

Keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan 

Pembangunan (TP4) merupakan respon Kejaksaan terhadap fenomena 

terhambatnya pembangunan di Indonesia karena stigma kriminalisasi 

kebijakan. Para birokrat maupun pelaku bisnis seringkali ragu untuk 

membuat keputusan karena takut dianggap bertentangan dengan aturan 

yang ada, akibatnya penyerapan anggaran di Kementerian, Lembaga, 

Pemerintah Daerah, BUMN ataupun BUMD menjadi rendah. Hal tersebut 

memberikan efek domino berupa lambannya pertumbuhan ekonomi. 

TP4 dibentuk sebagai implementasi Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. TP4 dibentuk 

berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 152 Tahun 2015. TP4 memiliki 

tugas dan fungsi : 

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya 

pemerintahan dan Pembangunan melalui upaya-upaya 

pencegahan/preventif dan persuasif di tingkat pusat dan daerah. 

2. Memberikan pengawalan dan pengamanan dalam setiap tahapan 

program pembangunan dari awal sampai akhir di tingkat pusat dan 

daerah. 

3. Melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dengan Aparat 

Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan 

menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. 

4. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pekerjaan dan program pembangunan. 
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5. Melaksanakan penegakkan di tingkat pusat dan daerah secara represif 

ketika menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang 

dimungkinkan dapat merugikan keuangan negara setelah rekomendasi 

APIP tidak ditindaklanjuti. 

 

 

Sumber : Kejaksaan Republik Indonesia 

 

Pembentukan TP4 dimaksudkan untuk : 

1. Menghilangkan keragu-raguan aparatur Negara dalam mengambil 

keputusan. 

2. Terwujudnya perbaikan birokrasi untuk mempercepat pembangunan 

proyek strategis nasional. 

3. Terserapnya anggaran secara optimal 

4. Menciptakan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi 

5. Penegakkan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan 
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TP4 merupakan pendekatan baru pemberantasan korupsi dengan  

penekanan kepada tindakan preventif atau pencegahan. Mekanisme Kerja 

TP4  dapat dilihat pada gambar berikut  : 

Anggota TP4 terdiri  dari bidang Intelijen, Pidana Khusus (Pidsus) 

serta Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Meski fokus pada pencegahan, 

bukan berarti keberadaan TP4 meniadakan penindakan. TP4 terdiri dari : 

1. TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksanaan Agung RI. 

2. TP4D Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di tingkat Provinsi. 

3. TP4D Kejaksaan Negeri yang berkedudukan ditiap wilayah Kota. 

 

TP4 telah mengawal 225 proyek strategis pemerintah sesuai Perpres 

No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 

proyek yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat; proyek yang 

berhubungan dengan peningkatan, pertumbuhan serta pemerataan 

pembangunan; dan proyek yang berkaitan dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berikut adalah 

beberapa proyek yang mendapatkan pengawalan dari TP4 : 

1. Proyek pembangunan gedung ruang dosen dan laboratorium IAIN raden 

Intan 

2. Kegiatan cetak sawah di kawasan Negeri Administratif Jakarta Baru dan 

Negeri Administratif Jembatan Basah Kecamatan Bula Barat, Kabupaten 

Seram Bagian Timur. 

3. Proyek pembangunan Bendungan Ladongi di Kecamatan Ladongi 

Kabupaten Kolaka Timur. 

4. Kegiatan revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Makassar. 

5. Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun anggaran 2016 di 

Provinsi Banten. 
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6. Pembangunan infrastruktur Universitas Bangka Belitung. 

7. Proyek pembangunan Gudang Perpustakaan dan laboratorium Kampus 

II IAIN Samarinda. 

8. Pembangunan Pasar Rakyat Lok Bahu oleh Dinas Perdagangan 

Pemerintah Kota Samarinda. 

9. Pembangunan di Kabupaten Afam serta pengembalian seluruh aset milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Agam berupa Bangunan Ruko. 

10. Pengadaan tanah GITET New Aur Duri, Sumatera Selatan. 

11. Pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah pelabuhan Waai, Maluku 

Tengah. 

12. Pembangunan intake dan instalasi pengolahan air minum PDAM Tirta 

Kera Raharja Kabupaten Tangerang. 

13. Penataan bangunan kawasan Simpang BPKP Ulee Karang Kota Banda 

Aceh. 

14. Pengadaan transmisi 500 kv SUTET dan GITET Jalur Utara Jawa.  

 

A. KONSEP PENGAWASAN 

Pengawasan pada hakikatnya merupakan langkah preventif untuk 

memaksakan kepatuhan. Pengenaan sanksi-sanksi hanya mungkin apabila 

badan tata usaha negara mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran 

nyata atas peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak terjadi dengan 

sendirinya. Karena itu tata usaha negara mempekerjakan pegawai-pegawai 

yang ditugaskan unuk mengadakan pengawasan (disebut juga: kontrol).   

Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, di dalam praktek 

merupakan syarat bagi dimungkinkannya pengenaan sanksi. Sekaligus 

menurut pengalaman, pelaksanaan dari pengawasan itu sendiri telah 

mendukung penegakan hukum (handhaving). Para warga melihat bahwa 

penguasa dengan sungguh-sungguh menegakkan peraturan perundang-
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undangan. Lagi pula pegawai-pegawai pengawasan melalui penerangan 

(penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat biasanya dapat 

mencegah terjadinya suatu keadaan pengenaan sanksi tak dapat dihindari. 

Bagi pengadaan pengawasan atau kontrol itu sendiri tidak perlu 

terdapat dugaan terjadinya suatu perbuatan pidana. Suatu pengawasan 

secara pengujian yang disertai contoh (steekproef) merupakan hal yang dapat 

terpikirkan dengan baik. Kebanyakan pengawasan ditujukan pada 

perusahaan-perusahaan, proses-proses produksi dan pengangkutan 

(transportasi) karena banyak peraturan perundang-undangan yang berkait 

dengan itu. 

Jenis-jenis pengawasan pada hakikatnya dapat dikelompokkan 

berdasarkan kedudukan lembaga yang melakukan pengawasan dan waktu 

kapan pengawasan tersebut dilakukan. 

a. Berdasarkan kedudukan lembaga yang melakukan pengawasan, yaitu 

pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 

- Pengawasan internal, pada hakikatnya pengawasan yang dilakukan 

oleh badan yang secara struktural berkedudukan di dalam organisasi 

pemerintah itu sendiri. 

- Pengawasan eksternal, pada hakikatnya pengawasan yang dilakukan 

oleh organ atau lembaga yang secara struktural berkedudukan berada 

di luar organisasi pemerintah itu sendiri. 

b. Berdasarkan waktu kapan pengawasan tersebut dilakukan, yaitu 

pengawasan a-priori dan pengawasan a-posteriori.  

- Pengawasan a-priori, pada hakikatnya adalah pengawasan yang 

dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan 

pemerintah.  
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- Pengawasan a-posteriori, pada hakikatnya adalah  pengawasan yang 

dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan 

pemerintah. 

 

B. PENGERTIAN KEJAKSAAN 

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan 

negara, khususnya di bidang penuntutan. 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. 

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang 

menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan 

sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan 

dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI 

sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara 

merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh 

kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004). 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin 

oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala 

Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga 

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam 

pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan 
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menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di 

persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan 

pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses 

perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat 

menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak 

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. 

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi 

pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam 

perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata 

dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara 

Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa 

sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut 

Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain 

berdasarkan Undang-Undang. 

 

C. ANALISIS PERMASALAHAN  

 

1. Tugas TP4 tidak sesuai dengan Fungsi Kejaksaan 

Tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan serta melaksanakan 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tugas 

sampingannya adalah memberikan pertimbangan hukum. Dengan demikian 

jaksa di Indonesia berfungsi sebagai penyidik dan penuntut.  

Sedangkan tugas TP4, antara lain melakukan pencegahan, 

memberikan penerangan hukum; serta melakukan monitoring dan evaluasi 

pekerjaan dan program pembangunan. Tugas tersebut sebenarnya tidak 

sesuai dengan tugas utama dan fungsi jaksa. Ketidaksesuaian dengan tugas 

utama ini pula yang membuat struktur TP4 juga unik dengan adanya 

pelibatan seksi intelijen sebagai pimpinan.  
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Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen berdasarkan Pasal 

132 Peraturan Jaksa Agung R.I.  Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 

Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI adakah sebagai 

berikut: “melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen 

Kejaksaan yang meliputi kegiatan Intelijen Penyidikan, Pengamanan dan 

Penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk 

mendukung pengakan hukum baik preventif maupun represif di bidang 

Ideologi, Politik, Ekonomi, Keuangan, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan, 

melaksanakan Cegah Tangkal terhadap orang-orang tertentu dan / atau 

turut menyelenggarakan Ketertiban dan Ketentraman Umum.” 

Bila ukurannya adalah tupoksi Jaksa Intelijen di atas, bisa saja 

pelibatan Seksi intelijen ini dibenarkan, tetapi terlihat dipaksakan. Karena 

sesungguhya Kejaksaan, berbeda dengan KPK, memang tidak punya mandat 

“pencegahan” secara umum. Dalam konteks pelayanan masyarakat dan 

kehumasan, bisa saja ada penyuluhan atau bentuk sosialisasi lainnya, tetapi 

bukan mandat pencegahan korupsi secara khusus.  

 

2. Tumpang tindih dengan instansi lain 

Salah satu tugas TP4 adalah melakukan monitoring dan evaluasi 

pekerjaan dan program pembangunan. Bahkan secara lugas dinyatakan pula 

motivasi untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan nasional di pusat maupun didaerah melalui pengawalan 

dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun 

pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah 

timbulnya penyimpangan dan kerugian negara.   

Padahal, dari segi ketatanegaraan, guna mengawal proyek 

pembangunan infrastruktur, pemerintah seharusnya memaksimalkan 

institusi-institusi pemerintah yang melakukan pengawasan seperti 
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inspektorat di masing-masing kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  

 

3. Adanya Benturan kepentingan  

Berkaitan dengan dua catatan kritis di atas, karena ketidakjelasan 

tugas TP4 dalam konteks peran dan fungsi Kejaksaan, terdapat pula 

benturan kepentingan internal. Di satu sisi, sebenarnya sudah ada konsultasi 

hukum untuk tujuan pencegahan yang dilaksanakan oleh TP4. Idealnya, ini 

merupakan peran Seksi Datun karena kejaksaan berperan sebagai 

“konsultan hukum” (sedangkan pidsus adalah penuntut). Akan ada benturan 

kepentingan antara TP4 dengan jaksa penuntut umum jika terjadi tindak 

pidana korupsi apabila TP4 memberi nasihat hukum namun ternyata 

nasihat hukumnya keliru atau kurang tepat.  

 

4. Dampak sampingan yang mungkin terjadi  

Pemerintah Daerah (Pemda) masih banyak yang belum 

memanfaatkan keberadaan TP4D. Hal ini disebabkan karena Pemda 

menganggap bahwa tugas Kejaksaan adalah melakukan penyidikan dan 

penuntutan.  

Jika Pemda menceritakan/menjelaskan masalah yang dihadapi dalam 

proyek/kegiatannya, mereka mempunyai kekhawatiran akan dijadikan 

sebagai “objek pemerasan” oleh “oknum” jaksa. Peluang Pemda dijadikan 

sebagai “objek pemerasan” mungkin saja terjadi karena TP4D tidak 

mempunyai anggaran yang cukup untuk melakukan pengawalan dan 

pengamanan proyek pembangunan.  
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D. REKOMENDASI 

Berdasarkan permasalahan tesebut, Pusat Kajian Sistem dan Hukum 

Administrasi Negara merasa pengawalan dan pengamanan pemerintahan 

dan pembangunan perlu untuk dilakukan, namun perlu dilakukan beberapa 

perbaikan terkait Standar Operasional Prosedur pendampingan oleh 

TP4P/D dan bisnis proses. Hal  ini dimaksudkan agar ada transparansi 

dalam proses pengawalan dan pengamanan yang dilakukan oleh TP4P/D. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 3 (tiga) isu, maka dapat 

teridntifikasi bahwa perlindungan hukum bagi ASN yang di Indonesia pada 

pada dasarnya menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu baik pendekatan 

preventif maupun represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan 

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-

rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban. 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir terkait sanksi 

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila 

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.  

1. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan 

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan 

sutu kewajiban. Salah satu bentuk konrit perlindungan hukum bagi 

PNS adalah pembentukan TP4D 

2. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif 

merupakan perlindungan akhir terhadap sanksi seperti denda, 

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi 

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan huku 

ini dapat diberikan dengan bentuk pemberian bantuan pengacara 

hukum. Namun perlu diperhatikan bahwa pemberian bantuan 

perlindungan ini harus mempertimbangkan dua hal utama, yaitu 
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pertama bahwa tindakan yang dilakukan ASN tersebut tidak ada ubsur 

pidana akibat menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang 

diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, dan kedua bahwa tindakan pemerintahan yang 

dilakukan ASN telah didasarkan pada prinsip Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik. 
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