
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan adalah “suatu usaha pertumbuhan dan perubahan 

yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan 

pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pada 

dasarnya dalam negara berkembang yang lepas landas dari suatu keadaan 

taraf rendah menuju taraf yang tinggi yaitu modernisasi, dimana variable-

variabel dalam pembangunan dapat mengalami perubahan kearah yang lebih 

baik. Oleh sebab itu dibutuhkan inisiatif, aktif, dan kritis bagi setiap warga 

negaranya untuk dapat bertindak dengan arah yang tepat dan dengan mampu 

menjadikan sumber-sumber dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah 

dalam pembangunan. Siagian (2005:9). 

Akan tetapi dalam hal ini percepatan pembangunan juga  menjadi 

ujung tombak keberhasilan akan suatu pemerintahan yang bersih dari 

tindakan-tindakan yang dianggap dapat merugikan suatu Negara dan 

masyarakat, maka dari itu untuk menindak lanjuti Intruksi Presiden No 7 

Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang 

sering dilakukan oleh pejabat publik dimana posisi seorang pembuat 

kebijakan akan senantiasa merujuk pada keinginan demi menguntungkan 

pribadi maupun kelompok. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan 

program dan kegiatan yang transparan, sistematis, berkesinambungan dan 
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akuntabel untuk mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah 

daerah sekaligus meningkatkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu 

didukung oleh keberadaan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan 

Pembangunan Daerah (TP4D).  

Maka perlu diadakan sosialisasi terhadap setiap Organisasi 

Perangakat Daerah (OPD) Kota Batu dan pejabat publik untuk mengetahui 

betapa pentingnya keberadaan (TP4D) agar bisa saling berkoordinasi dalam 

tugas dan fungsinya di setiap bidang baik dalam tahap perencanaan, 

pelaksaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termaksut dalam 

upaya pencegahan timbulnya kegiatan penyimpangan dan penyelewengan 

terhadap pemngunaan anggaran atau korupsi yang berdampak pada kerugian 

Negara. 

Meningkatkan pembangunan tentu saja memerlukan dukungan 

kerjasama antar stakeholder dan pemerintah akan tetapi kegiatan ini bukanlah 

semata-mata ajang berkompetisi untuk meraih keuntungan. Sehingga perilaku 

proposionalisme pejabat publik sangat penting untuk diterapkan dalam 

membangun kelancaran suatu daerah. Berdasarkan hasil informasi dilapangan 

adapun hal-hal yang melatarbelakangi terbentuknya TP4D ini ialah pada 

pembangunan proyek strategis Nasional dan prioritas pembangunan didaerah 

kota Batu seperti pembangunan pasar wisata Sidomulyo Kota Batu. 

Pembangunan pasar Wisata Desa Sidomulyo yang dimulai sejak 

Juni lalu hingga hari ini masih mencapai sekitar 65 persen. Pihak pemkot 

Batu menargetkan pembangunan pasar ini selesai pada bulan Oktober. 
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Harapannya juga bisa segera digunakan dan dikelolah Desa sebagai Pasar 

Desa wisata . Masih 65 persen pekerjaan dan target pembangunan ini pada 

bulan Oktober selesai dan masyrakat Sidomulyo bisa memanfaatkan 

pembangunan untuk penjualan  yang merupakan bangunan prioritas Kota 

Bat, bangunan baru ini rencana akan rencana akan ditempatakan sekitar 30 

pedangang . pihak dari Diskoperindag menargetkan pada Bulan Oktober telah 

selesai sesuai permintaan Wali Kota Batu,Eddy Rumpoko. Pasar tersebut 

dikatakan mampuh mensejahtrakan masyrakat serta meningkatkan 

perekonomian masyrakat. Mengingat disana dijadikan lokasi Rest Area jadi 

wisatawan bisa belanja oleh oleh makanan khas Kota batu. Kemudian pasar 

ini akan dikelolah oleh desa karena konsep desa wisata.
1
  

Hemat saya hal ini dapat dijadikan landasan untuk melakukan 

pembentukan TP4D selagi tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut berkaitan 

dengan masalah tertentu.
 
Maka dari itu Berdasarkan permasalahan yang ada 

diatas maka perlu adanya pembentukan Tim Pengawalan Pengamanan 

Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dilakukan dengan 

berbagai relasi, koordinasi, dan implementasi terhadap instansi Kota Batu. 

Disamping itu untuk menindaklanjuti Intruksi Presiden No 7 Tahun 2015 

Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. 

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional, Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 

KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, tentang pembentukan TP4D 

                                                           
1
 suryamalang.tribunnews.com/2017/08/24/pasar-wisata-desa-sidomulyo-dikebut-ini-target-

yang-ditetapkan-pemkot-batu. 
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Kejaksaan RI, dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu No 

188.45/261/KEP/422.012/2016 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan 

Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kota Batu. 

Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah 

(TP4D) dibentuk dengan 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. 

Akan tetapi pembentukan Tim TP4D ini merupakan tugas tambahan 

yang dilimpahkan oleh Kejaksaan Agung Rebublik Indonesia Nomor PER -

014/A/11/2016, tentang mekanisme kerja teknis dan administrasi Tim 

pengawalan  pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah mengacu 

pada pasal 7 yang berbunyi : susunan dan keanggotaan TP4 sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 bersifat ” ex officio (merangkap jabatan), sehingga 

dengan pembentukan Tim tersebut kiranya dapat membawa dampak yang 

positif bagi warga negara ataupun masyrakat. 

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 
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rencana yang telah ditentukan. Hadirnya TP4D 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 maupun keputusan atau tindakan lain yang 

bersinggungan dengan percepatan pelaksanaan pembangunan, Kegiatan 

tersebut mengarah pada tahap pendampingan yang dimana proyek 

pembangunan akan sedang berlansung sesuai mekanisme kerja TP4D.  

Dengan demikian stigma kebijakan pejabat publik telah dikriminalisasi 

dapat dihindari bila masing-masing pihak baik TP4D dan Pejabat publik 

dapat bersinergi berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Selanjutnya dalam pembahasan kali ini saya akan menelaah secara mendalam 

tentang bagaimana  mekanisme kinerja serta koordinasi Tim Pengawalan, 

Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam 

merealisasikan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan dengan berbagi 

peraturan yang berlaku, agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan 

program dan kegiatan yang transparan, sistematis, berkesinambungan dan 

akuntabel untuk mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah 

daerah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana peran Tim pengawalan pengamanan pemerintah dan 

pembangunan daerah (TP4D) kepada Organisasi Perangakat Daerah 

dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Batu ? 

 

2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kendala peran (TP4D) terhadap 

pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Batu ? 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui Bagaimana peran tim pengawalan, pengamanan 

pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) kepada Organisasi 

Perangkat Daerah  dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam 

melaksanakan peran (TP4D) terhadap pencegahan tindak pidana korupsi di 

Kota Batu.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik yang bersifat teoritis  maupun  praktis. 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature untuk 

pengembangan keilmuan dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya 

mengenai peran tim pengawalan pengamanan pemerintah dan 

pembangunan daerah (TP4D) kepada Organisasi Perangkat Daerah 

dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Batu. 
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam 

meminimalisir kegiatan yang tujuannya dapat merugikan Negara juga 

masyarakat, disisilain juga dapat meningkatan berbagai keinginan 

positif yang dapat menunjang kebutuhan dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam kota Batu terkhususnya pada pemahaman tentang 

peran tim pengawalan, pengamanan pemerintah dan pembangunan 

daerah (TP4D) kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam 

pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Batu.     

b. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai bahan pemantauan ataupun 

controlling terhadap kinerja pemerintah maupun instansi daerah dalam 

berbagai bentuk salah satunya ialah pelayanan publik. 

E. Definisi konseptual dan defenisi oprasional 

a. Defenisi konseptual 

Defenisi konseptual adalah pengembangan secara umum 

tentang konsep atau istilah tertentu yang berkaitan dengan penelitian, 

yaitu: 

1. Peran Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan 

Daerah (TP4D) 

Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat 

Poerwadarminta maksut dari tindakan yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat 
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tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang 

berkedudukan di masyarakat. (Poerwodarminta, 1995: 571). 

Berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 

KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01-10 2015 tentang pembentukan Tim 

Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) serta 

Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS -001/A/JA/10/2015 

tanggal 5 Oktober 2015 tentang pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim 

Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah maka 

maksut dan tujuan pembentukan TP4D yaitu: 

a. Untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana 

korupsi sehingga perlu dilaksanakan rebcana dan pelaksanaan 

yang sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi 

yang dilaksanakan oleh Kejaksaan dapat berlangsung secara 

efektif efisiensi dan optimal 

b. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan Nasional dipusat maupun didaerah. Melalui 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil 

pembangunan termaksut dalam upaya timbulnya penyimpangan 

dan kerugian Negara. 

2.  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

Pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 223 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Presiden joko Widodo pada tanggal 15 Juni 2016 telah 

menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 Tahun 2016 
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tentang Perangkat Daerah. Dalam PP ini dijelaskan, bahwa Perangkat 

Daerah  adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.2 

Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut,  dilakukan 

berdasarkan asas a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah c. efisiensi 

d. efektivitas e. pembagian habis tugas f. rentang kendali g. tata kerja yang 

jelas dan h. Fleksibilitas. 

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan 

Perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri (Mendagri, 

red) bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota,” bunyi Pasal 3 

ayat (1,2) PP tersebut. 

Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, lanjut PP 

ini, menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui 

dengan perintah perbaikan Perda kepada gubernur atau bupati/wali kota 

paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. 

Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari, Menteri atau gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda 

                                                           
2
 http://setkab.go.id/pp-no-182016-perangkat-daerah-ditetapkan-melalui-perda-harus-disetujui-

pemerintah-pusat. Diakses pada : 27 Oktober 2017 

http://setkab.go.id/pp-no-182016-perangkat-daerah-ditetapkan-melalui-perda-harus-disetujui-pemerintah-pusat
http://setkab.go.id/pp-no-182016-perangkat-daerah-ditetapkan-melalui-perda-harus-disetujui-pemerintah-pusat
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sebagaimana dimaksud dianggap telah mendapat persetujuan,” bunyi Pasal 

3 ayat (6) PP tersebut. ditegaskan dalam PP ini, dalam hal Menteri atau 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah 

perbaikan, maka Perda tersebut harus disempurnakan oleh kepala Daerah 

bersama DPRD sebelum diundangkan. 

Adapun dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang 

tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi 

dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah 

kabupaten/kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah 

bersama DPRD sebagaimana dimaksud, maka Menteri atau gubernur 

membatalkan Perda sebagaimana dimaksud.disebutkan dalam PP itu, 

bahwa Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: a. sekretariat Daerah b. 

sekretariat DPRD, c. inspektorat d. dinas dan e. Badan. Adapun Perangkat 

Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat Daerah b. sekretariat 

DPRD c. inspektorat d. dinas e. badan dan f. kecamatan. 

3. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 

Preventif merupakan suatu upaya komprehensif dalam 

menanggulangi dan menekan tingginya angka korupsi dipemerintahan. 

Selain dari pada itu, tindakan pencegahan juga dilakukan melalui 

peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan perundang-

undangan tindak pidana korupsi dan bahaya bagi pembangunan dan 

kesejahteraan rakyat akan mengacu pada tingkat penyerapaan anggaran 
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yang pada akhirnya mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan 

yang tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.   

Pengertian tindak Pidan Korupsi berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 31 1999 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana pasal 2 ayat 1 hal 3 yakni:   

1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,  

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 ( empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah 

2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para 

penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa. 

b. Defenisi Operasional  

Defenisi operasional adalah pendefenisian variabel secara 

operasional yang berdasarkan sifat atau karakteristik terhadap suatu 

fenomena yang diamati dengan menggunakan parameter yang jelas. 

Adapun variable yang akan didefenisikan secara oprasional dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Peran TP4D Kota Batu 

Peran TP4D dalam kegiatan ini adalah lebih menekan pada upaya  

fungsi dan tugas nya sebagai kegiatan pengawalan dan mengamankan dan 

mendukung keberhasilan jalannya kegiatan pemerintahan dalam proses 

pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif 

ditingakt daerah dengan melalui beberapa tahapan yakni: 

1. Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi 

Pemerintahan BUMN dan BUMD dan pihak lain terkait materi 

tentang perencanaan pelelanga, pelaksanaan pekerjaan, 

pengawasan, perizinan, pengadaan barang dan jasa (pjb) serta tertip 

administrasi dan tertip pengelolaan keuangan negara bai katas 

inisiatif maupun permintaan. 

2. Melakukan diskusi-diskusi dan pembahasan Bersama instansi 

pemerintahan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi 

dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. 

3. Memberikan pendampingan hukum dalam tahap program 

pembangunan dari awal sampai pada akhir ditingkat daerah berupa:  

a). pembahasan hukum darisisi regulasi  

b). pendapat hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan kebikajan 

pemerintah daerah. 

4. Melakukan koodinasi ditingakt daerah bersama aparat Pengawas 

Interen Pemerintah (APIP) untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan 

menimbulkan kerugian Negara. 



13 

 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaaan dalam 

program pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa. 

Melaksankan penegakan hukum ditingakt daerag secara represif 

ketika menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang 

dimungkinkan dapat merugikan keungan Negara. 

     2.   Pelayanan TP4D kepada masyarakat  

Dalam pemerintahan sebuah Negara seyogyanya berfungsi untuk 

mengatur dan melayani masyarakat demi terciptanya suatu Negara yang 

sejahtera maka perlunya pemerintah menyediakan tempat diamana 

masyarakat akan hadir dalam proses pengaduan sebagai tempat atau wadah 

masyarakat berlindung dan meyampaikan aspirasinya sesuai kehendak 

masing-masing.  

Sehingga dengan adanya TP4D masyarat dalam lingkungan 

berfungsi sebagai controlling terhadap berbagai program kerja pemerintah 

baik yang berkaitan pembangunan fisik maupun pembangunan yang 

sifatnya non-fisik. Berdasarkan pengawasan inilah maka masyarakat 

dalam tataran lingkungan dapat memanfaatkan hak melalui pelayanan 

yang dilakukan oleh pemerintah.  

TP4D memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara 

menerima pengaduan-pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan 

pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh instansi ataupun OPD, 

akan tetapi permasalahan yang dapat dilaporkan ialah menyangkut dengan 

penyerapan-penyerapan anggaran ataupun pelayanan pemerintah yang 

tidak sesuai dengan pelayanan minimum atau menyimpang.  
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Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya TP4D maka dapat 

memungkinkan korupsi dapat dicegah, meskipun lembaga hukum tersebut 

tidak secara keseluruhan dapat menghapus korupsi akan tetapi lembaga 

tersebut memiliki tugas fungsi untuk mencegah agar korupsi tidak terjadi 

lagi.  

3. Tindak Pidana Korupsi  

Pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 “Tindak Pidana Korupsi adalah tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, 

kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, 

kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam 

bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti 

penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti 

kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia 
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dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan 

kewajiban sebagai pejabat.
3
 

1. Subyek Tindak pidana Korupsi  

              Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa subjek tindak 

pidana korupsi terbagi atas 2 (dua) kelompok. Keduanya jika 

melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek hukum 

tersebutadalah: 

a. Manusia Dalam penjelasan Pasal 59 KUHP disebutkan “bahwa 

suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, fiksi 

tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana“. Hal ini 

sejalan dengan asas nullum delictum, yang kurang melindungi 

kepentingankepentingan kolektif.  

b.  Korporasi Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang 

dan atau kekayaan yang terorganisir dengan baik, merupakan badan 

hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi). 

c. Pegawai negeri Pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada 

pemerintah dan atau orang yang menerima gaji atau upah dari 

keuangan negara atau daerah dan mempergunakan modal atau fasilitas 

dari negara atau masyarakat. d. Setiap orang Yang dimaksud dengan 

                                                           
3
 Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Hukum Tata Usaha Negara , Fajar Mulia, Surabaya, 1996, 

Hlm 211 
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setiap orang adalah orang perseorangan (individuindividu) atau 

termasuk korporasi. 

2. Bentuk-bentuk Korupsi  

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana 

korupsi, yaitu sebagai berikut:
4
 

1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, 

menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyuapan. 

2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam 

kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin 

izin, kenaikan pangkat, punggutan terhadap uang perjalanan, pungli 

pada pos-pos pencegatan dijalan,pelabuhan dan sebagainya. 

3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, 

yaitu punggutan  yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan 

peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat  keputusan saja. 

4) Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain 

kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi 

uang. 

5) Pemerasan, yaitu orang yang mememang kekuasaan menuntut 

pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik 

fasilitas yang diberikan. 

6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan 

kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung. 

7) Nepotisme, yaitu orang  yang berkuasa memberikan kekuasaan dan 

                                                           
4
  Evi Hartanti, Ibid hlm.19 
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fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain 

juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil. 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian yang 

digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap 

objek penelitian pada suatu masa tertentu.
5
 

 

 

1. Jenis penelitian  

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain. 

2. Sumber data  

Sumber data dalam penelitian deskriptif ada dua yaitu : 

a.  Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama atau data 

yang di peroleh langsung oleh peneliti sumber penelitian. Data tersebut 

dapat berupa data ( catatan ) penelitian dari hasil observasi dan data hasil 

wawancara langsung dengan subyek penelitian. 

3. Data skunder  

                                                           
5
 koentjaranningrat,1993. Metode penelitian,jakarta,pt.gramedia pustaka utama.hal 269 
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Data skunder merupakan data yang di peroleh dari pihak kedua 

atau data yang diperoleh secara tidak langsung yang sifatnya melengkapi 

data primer seperti perda, perwali, buku, Koran dan penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

 

4. Tehnik pengumpulan data  

Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sangat penting 

untuk menjawab permasalahan penelitian. Data di peroleh dengan 

menggukan metode pengumpulan data yang akan di olah dan dianalisis 

dengan metode tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data 

dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana 

yang mereka saksikan selama penelitian.  

b. Wawancara  

Wawancara biasanya dilakukan dalam hubungan langsung atau 

bentuk tatap muka antara pewawancara dan responden, mengajukan 

pertanyaan,meminta tanggapan,dan melaporkan tanggapan itu secara 

tertulis. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan 

atau peristiwa pada waktu yang lalu.
6
 

                                                           
6
 gulo.w, 2010, metodologi  penelitian, yokjakarta, cv andi, hlm 110 
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5. Subyek penelitian  

Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang 

penelitian. karena sebagai subyek yang mampu memberikan informasi, 

maka dalam penelitian harus memperhatikan dalam menentukan informasi 

agar di dapatkan informasi yang lengkap dan mendalam.
7
 

 

a) Ketua  Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan 

Daerah (TP4D) Kota Batu 

 

b) Inspektorat Kota Batu 

 

 

 

6. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Batu,  

Kantor Walikota Batu. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa Kota 

Batu  perlu menerapkan TP4D untuk dapat melakukan tindakan 

pencegahan (preventif) terhadap kriminalisasi elit yang mengacu pada 

tindakan pidana korupsi. 

7.  Analisis data  

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Bogdan & 

Biklen, 1982). Analisis adalah penelaahan untuk mencari pola (paterns). 

                                                           
7
 koentjaranningrat,1993. Metode penelitian, jakarta,pt.gramedia pustaka utama.hal 269. 
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 proses analisis data dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian 

ataudisplay data dan kesimpulan atau Verifikasi. 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan 

melakukan abstrakasi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman 

yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga 

tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data 

ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian 

untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil 

penggalian data. 

b. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam langkah 

yang dilakukan dengan penyajian sekumpulan bahan informasi yang 

tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. 

Dalam hal ini dengan melakukannya alasan data-data yang diperoleh 

selama proses penelitian kualitatif, sehingga yang sering digunakan adalah 

narasi untuk menyerderhakan atau menarik kesimpulan tanpa mengurangi 

isi pokoknya. 
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c. Kesimpulan atau Verifikasi Data.  

Kesimpulan atau verifikasi data adalah tahap akhir dalam proses 

Analisa data. Pada bagian ini peneliti lebih menguntarakan kesimpulan 

dari data-data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, dan atau 

perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan 

membandingkan kesesuaian pernyataan dari  subyek peneliti dengan 

makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian 

tersebut.
8
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 Sangadji, etta mamang, 2010. metodologi penelitian praktis dalam penelitian, Yogyakarta : cv 

andi, hlm 199-200.  




