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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat 

istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah 

kabupaten.1 Desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun-temurun 

yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang 

digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin di lingkungan desa tersebut 

baik kepala desa maupun kepala dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain 

ditetapkan oleh Kepala Desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan 

pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa 

yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan 

pemerintahan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilakukan bersama 

antara pemerintah Desa dengan wakil masyarakat.2 

Dalam penyelenggaraan Desa diperlukan organisasi/lembaga dan 

pemimpin/kepala yang mampu menggerakkan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan 

administrasi desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai

                                                           
1Arief Sumeru,. Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Jurnal 

JKMP, Vol. 4, No. 1, Maret 2016. Hlm. 2. 
2Ibid., hlm. 3 
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pemerintahan desa yang mempunyai pengertian menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 "Pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia". Unsur 

penyelenggara pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut nama 

lain dibantu perangkat desa. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan 

negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.3 

Pejabat yang berwenang adalah pemerintah desa, yakni Kepala Desa 

dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Ini artinya di samping kepala desa dan perangkat desa ada unsur lain 

penyelenggara pemerintahan desa, Kepala Desa merupakan pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan Desa menurut peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 

dan memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan Negara menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 2.4 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian untuk 

                                                           
3Ibid., hlm. 4 
4Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
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menjalankan tugasnya, Kepala Desa  berwenang: a. memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan 

perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset 

Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina 

ketenteraman dari ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan 

perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian 

skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. 

mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima 

pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat 

Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengkoordinasikan 

Pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar 

pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang 

lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5 

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut, 

maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, 

agar efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya 

atau memberikan mandat. Agar Kepala Desa tidak terjebak pada pelanggaran 

                                                           
5Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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hukum maka diberikan larangan sebagaimana ditegaskan, Pasal 29 Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang: 

a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang 

menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan 

tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan 

masyarakat tertentu; e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok 

masyarakat desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima 

uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi 

keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai 

politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. 

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan 

Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan 

lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; j. ikut serta 

dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala 

daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 

30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan.6 

                                                           
6Ibid. 
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 Namun pada kenyataannya, telah banyak gambaran atau berita di 

media elektronik tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. 

Praktik korupsi di negeri ini sudah sedemikian parah dan akut seperti sebuah 

penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke 

lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif 

hingga ke sektor pemerintah pusat dan daerah. Apalagi mengingat di akhir 

masa Orde Baru, bahkan sampai era Reformasi sekarang ini korupsi hampir 

kita temui di mana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.7 

 Riset dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 252 kasus 

korupsi anggaran desa sepanjang tahun 2015-2018. Jumlah tersebut diketahui 

rata-rata meningkat setiap tahunnya, dari 22 kasus pada 2015, 48 kasus pada 

2016. Kemudian meningkat pada 2017 dan 2018 menjadi 98 dan 96 kasus. 

ICW mencatat 15 kepala desa melakukan tindakan korupsi pada 2015. 

Kemudian meningkat menjadi 61 kepala desa pada 2016, 66 kepala desa pada 

2017, dan 89 kepala desa pada 2018.8 

 Indonesia Corruption Watch (ICW) juga melihat bahwa korupsi di 

Desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu 

problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar 

namun implementasinya di level Desa tidak diiringi prinsip transparansi, 

                                                           
7Nuzil Ahmad Shofin,. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 

2014. Hlm. 14. 
8Mimi Kartika, Teguh Firmasyah. 2019. ICW ungkap 264 Kasus Korupsi Dana Desa. Dikutip dari 

https://nasional.republika.co.id/berita/q13vjl377/icw-ungkap-264-kasus-korupsi-dana-

desa#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID (Diakses pada 30 Maret 2020, Pukul 19.20) 
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partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan 

keuangan Desa.9 Tata kelola Dana Desa belum sepenuhnya bebas dari 

korupsi. Dana Desa dijadikan sebagai sasaran korupsi bagi Tersangka. Sejak 

bergulir Tahun 2015 hingga saat ini, Dana Desa yang sudah digelontorkan 

pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 

Desa di seluruh wilayah Indonesia.10 

 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota 

dan digunakan untuk memdanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.11 

 Untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan Dana Desa, 

maka dibentuklah peraturan khusus tentang dana Desa yang merupakan 

turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan bahwa regulasi tentang Dana 

Desa yang bersumber dari APBN antara lain dimaksudkan agar meningkatkan 

                                                           
9Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti. Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa, 

Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol. 6, No. 3, Desember 2018. 
10Ibid. Hlm. 19. 
11Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 
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efektivitas dan efesiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan 

penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus 

tetap memperhatikan aspek akuntabilitas. Berdasarkan regulasi tersebut, 

idealnya pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan Negara kuat dan 

mampu bersaing dengan Negara-negara yang lain. Kesejahteraan merupakan 

kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin berkualitas, oleh karena 

itu kesejahteraan merupakan nilai utama yang selalu diupayakan untuk dapat 

diwujudkan oleh setiap manusia. Dana desa merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam mewujudkan kesejahteraan.12  

 Mengingat dana desa saat ini peruntukannya difokuskan pada 

pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, ternyata 

dalam implementasi terhadap pengelolaan dana desa banyak terjadi praktik 

korupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara 

pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh Kepala Desa, 

perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.13 

Korupsi merupakan gejala masyarakat disegala bidang baik ekonomi, 

hukum, sosial budaya, dan politik. Korupsi selalu mengandung unsur 

penyelewengan atau ketidakjujuran, penggelapan (uang negara atau 

                                                           
12Endah Dwi Winarni, Pertanggungjawaban dalam Pengelolan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 

Tahun 2016 (Studi Kasus di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati), Jurnal Daulat Hukum, 

Vol. 1, No. 1, Maret 2018. Hlm. 16. 
13Bunga Marten, Aan Aswari dan Hardianto Djanggih. Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari 

Perbuatan Korupsi, Jurnal Holrev Faculty of Law, Vol. 2, Nomor 2, 2018. Hlm. 449- 459. 



8 

 

perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak 

pidana korupsi tidak hanya mengganggu pelaksanaan roda pemerintahan dan 

pembangunan, serta merupakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia 

untuk kepentingan negara dan masyarakat, namun juga menyebabkan 

kerugian negara, yang dampaknya pada keterpurukan perekonomian sosial.14 

Tindak pidana korupsi dana desa banyak dilakukan oleh Kepala Desa 

yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, dalam praktik penegakan 

hukumnya masih jauh dari kata sempurna, sebagian Kepala Desa yang 

menyalahgunakan Dana Desa atau Keuangan Desa masih banyak yang lolos 

ketika dilaksanakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.15 

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di 

Indonesia yang dilakukan selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan 

dan penanganan yang belum optimal yang dilaksanakan oleh aparatur penegak 

hukumnya. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa 

melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, 

independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi, yang  pelaksanaannya dilakukan secara optimal, 

intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.16 

                                                           
14Abdul Latif, Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,  Jakarta: Kencana, 2014. 

Hlm.3. 
15Ibid., hlm. 28. 
16https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/Undang-Undang-30-Tahun-2002-komisi-

pemberantasan-tindak-pidana-korupsi (Diakses pada 25 Maret 2020, Pukul 17.00) 
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Di daerah Kabupaten Sukabumi sebetulnya sudah menjadi rahasia 

umum bahwa menyalahgunaan dana desa/mengorupsi dana desa sering kali 

terjadi. Di beberapa desa di Kabupaten Sukabumi sendiri pun sudah banyak 

indikasi Kepala Desa yang menggunakan dana desa secara tidak bijak, 

menurut penuturan dari beberapa warga17 dan apa yang dirasakan penulis, 

sebetulnya sudah lama menaruh kecurigaan bahwa banyak dana desa yang 

disalahgunakan oleh Kepala Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi 

dan memperkaya diri sendiri dan bukan digunakan untuk kepentingan desa 

dan menyejahterakan masyarakat setempat. 

Di Desa Cibuntu, masih menurut penuturan warga sudah sering 

merasakan beberapa hal janggal mengenai indikasi penyalahgunaan dana desa 

yang dilakukan oleh Kepala Desa, beberapa hal janggal itu diantaranya: 

Belanja barang atau jasa dimonopoli Kades, lembaga desa pengurusnya 

Keluarga kades semua, Kades sering tidak berkenan ketika ada yang 

menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa, Kades dan perangkat desa 

dalam waktu singkat mampu membeli mobil dan membangun rumah dengan 

harga/biaya ratusan juta, padahal sumber penghasilan tidak sepadan dengan 

apa yang terlihat sebagai pendapatannya.18 

                                                           
17Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa Sdr. Teguh Kurniawan pada  tanggal 3 April 

2020 di Desa Cibuntu, Kec. Simpenan Pelabuhan Ratu Pukul 13.00 
18Akun Instagram Resmi Kementerian Desa, Dikutip dari https://www.instagram.com/p/CBiR8q-

lmjF/?igshid=1850lzxujp2ot (Diakses pada 28 Februari 2020, Pukul 08.00) 
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Kabupaten Sukabumi juga belum pernah merilis data kasus korupsi 

dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Hanya satu atau dua berita saja 

yang diangkat kasusnya. Namun berdasarkan penelitian Penulis di Kejaksaan 

Kabupaten Sukabumi berikut data Kepala Desa yang melakukan korupsi dana 

desa dari Tahun 2016-2018: 

Tabel 1.1 Data Korupsi Dana Desa 

No. Kasus Thn Pelaku Kerugian Keuangan Negara 

1. Desa Sukaresmi 

Kecamatan Cisaat 

Kabupaten Sukabumi 

2017 Kepala 

Desa 

- 

2. Desa Balekambang 

Kecamatan Nagrak 

Kabupaten Sukabumi. 

2017 Kepala 

Desa 

Rp.181.660.524,- 

3. Desa Pangumbahan Kec. 

Ciracap Kab. Sukabumi 

2017 Kepala 

Desa 

Rp.173.510.820,650,- 

4. Desa Cibolang Kec. 

Gunungguruh Kabupaten 

Sukabumi, 

2018 Kepala 

Desa 

Rp. 404.364.196,- 

5. Desa Pagelaran Kec. 

Purabaya kab. Sukabumi, 

2018 Kepala 

Desa 

- 

6. Desa Cibuntu, Kec. 2018 Kepala Rp. 551.049.730,- 
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Simpenan, Kabupaten 

Sukabumi 

Desa 

7.  Desa Priangajaya 

Kecamatan Sukalarang 

Kabupaten Sukabumi 

2019 Kepala 

Desa 

- 

Tabel 1, Data Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi 

Menurut warta dari Sukabumiupdate.com Majelis Hakim PN Tipikor 

Bandung, menjatuhkan vonis terhadap dua oknum Kepala Desa (Kades) di 

Kabupaten Sukabumi karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi Dana 

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Kades tersebut adalah Kades 

Cibuntu, Kecamatan Simpenan atas nama Yosep Lesmana. Dia divonis 4 

Tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara. Satu 

lagi Kades Pagelaran, Kecamatan Purabaya atas nama Enung Nuryadi. Dia 

juga diharuskan mengganti uang kerugian negara mencapai Rp 636 juta. Jika 

tak memiliki harta benda diganti dengan pidana selama dua tahun.  Terdakwa 

juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan 

penjara.19 

Menurut penuturan Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Alex 

Sumarna. Salah satu terdakwa bernama Yosep Lesmana, dalam tuntutan jaksa, 

dibebankan uang pengganti sebesar Rp 551 juta. Jika harta bendanya tidak 

                                                           
19Andri Somantri, 2019. Korupsi ADD dan DD, Dua Kades di Kabupaten Sukabumi divonis 4,5 

Tahun. Dikutip dari https://sukabumiupdate.com/detail/sukabumi/hukum/56046-Korupsi-ADD-dan-

DD-Dua-Kades-di-Kabupaten-Sukabumi-Divonis-45-Tahun (Diakses pada 20 Feb 2020, Pukul 07.07) 
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cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun tiga bulan. 

Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsidair  6 bulan 

kurungan penjara. Sesuai dengan putusan PN Tipikor Bandung bernomor: 

23/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg tanggal 17 Juni 2019. Kades tersebut akhirnya 

divonis 4 tahun 6 bulan, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan 

penjara.20 

Dengan demikian penulis hanya akan fokus meneliti bagaimana sisi 

penegakan hukum tindak pidana korupsi ini dari peran Kejaksaan saja. Dari 

salah satu kasus diatas yaitu kasus korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh 

Terpidana Yosep Lesmana dengan putusan PN Tipikor Bandung bernomor: 

23/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengajukan judul: 

“PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK 

PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN SUKABUMI” 

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINDAK 

PIDANA KORUPSI BANDUNG NOMOR 23/PID.SUS-

TPK/2019/PN.BDG) 

B. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang hendak dicari jawabannya melalui 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                           
20Ibid. 



13 

 

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Kejaksaan dalam tindak pidana 

korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa di Wilayah 

Kabupaten Sukabumi? 

2. Bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana korupsi ditinjau dari 

putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung 

No.23/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Kejaksaan dalam penegakan 

hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa 

di wilayah Kabupaten Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana korupsi ditinjau dari 

putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung 

No.23/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana terutama dalam 
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penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa khususnya di wilayah 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Manfaat Praktis 

Sedangkan, manfaat praktisnya diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan acuan untuk penelitian lain yang terkait dengan penegakan hukum 

tindak pidana korupsi Dana Desa dan menjadi bahan masukan terhadap 

penegak hukum dan masyarakat setempat yang bersangkutan. 

E. Kerangka Pemikiran 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh 

setiap masyarakat. Perkataan penegak hukum mempunyai konotasi 

menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam 

konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses 

berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan, 

Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada 

pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.21 

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan 

oleh Kadri Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan 

oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 

Pemasyarakatan.22 

                                                           
21Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hlm. 297. 
22Ibid. 
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Soerjono Soekanto mengatakan: “Penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah 

yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.23 

Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan 

hukum sebagai suatu proses pada akhirnya merupakan penerapan diskresi 

yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh 

kaidah-kaidah hukum tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena 

itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah 

penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus 

menyerasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor 

manusiawi.24 

Kemudian dalam melakukan upaya penegakan hukum yaitu 

melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya 

yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak 

dasar manusia. Hal ini dilakukan dengan cara mengusahakan ketaatan diri 

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan 

                                                           
23Ibid., hlm. 298 
24Ibid., hlm. 299 
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pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit 

masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.25 

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan 

hukum pidana, baik hukum pidana substansif, hukum pidana formil maupun 

hukum pelaksanaan pidana. Di samping itu, dapat dilihat pula bentuknya baik 

yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif, sehingga akan tampak 

keterikatan yang saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana, 

yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 

Pemasyarakatan.26 

Penegakan Hukum dapat diartikan juga sebagai penyelenggaraan 

hukum oleh petugas atau aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang 

mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut 

aturan hukum yang berlaku. 

2. Teori Hukum Pidana 

Hukum pidana secara umum dapat diartikan sebagai bagian daripada 

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-

dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan- perbuatan mana yang 

tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 

                                                           
25Ibid. 
26Ibid. 
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yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut.27 

Moeljatno berpandangan, Hukum Pidana sebagai bagian dari 

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-

dasar dan aturan-aturan untuk:28 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 

pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. 

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 

melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 

pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan 

tersebut.29 

Dengan demikian, hukum pidana tidak menciptakan norma hukum 

sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Norma 

hukum diciptakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, 

misalnya norma agama, kesopanan dan kesusilaan. 

Terdapat dua sumber hukum pidana di Indonesia yaitu sumber hukum 

pidana tertulis dan sumber hukum pidana tidak tertulis. Sumber hukum pidana 

                                                           
27Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008. hlm. 1. 
28Ali Mahrus,. Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm. 1-2. 
29Ibid. 
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tertulis terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan sumber hukum pidana 

tidak tertulis seperti hukum rakyat atau hukum adat yang masih hidup di 

dalam masyarakat.30 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

penelitian hukum kualitatif. Metode penelitian hukum kualitatif dinamakan 

sebagai metode baru, karena populasinya belum lama. Dinamakan metode 

postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat hukum postpositivisme. 

Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih 

bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive, karena 

data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan.31 

 1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis/ 

hukum normatif. Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian 

hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan 

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.32 

                                                           
30Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo, 2013. Hlm. 104. 
31Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitafif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015. Hlm. 7-8. 
32Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Pada Hukum Penelitian Tesis dan 

Disertasi. Jakarta: Raja Grafindo, 2016. Hlm. 13. 
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Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad menyajikan pengertian penelitian 

hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang 

meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud 

adalah mengenai asas-asas norma atau kaidah dari peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pengertian 

penelitian yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad 

difokuskan pada objek kajiannya. Objek kajian penelitian hukum normatif 

adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma 

yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, dan lain-lain.33 

 2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ditunjukkan dengan karakteristik penelitian 

hukum yang lebih dominan deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis 

dan lengkap atas bahan atau materi berupa data/atau informasi yang berasal 

dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini pada umumnya 

bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat 

terhadap suatu populasi atau daerah tertentu. Mengenai sifat-sifat, 

karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.34 

 3. Jenis dan Sumber Data 

                                                           
33Ibid. 
34Bambang Sunggono,. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2010. Hlm. 35. 
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Sumber data merupakan komponen terpenting dalam penyusunan 

penelitian ini, data-data yang diperoleh bersumber dari: 

a. Sumber primer, yaitu data utama yang diperoleh peneliti melalui 

responden atau sampel, data ini dapat berasal dari Putusan Hakim Pengadilan 

Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung, dan berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi 

Dana Desa. 

b. Sumber sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan pihak lembaga terkait, dari sejumlah buku, skripsi, jurnal, 

makalah, artikel, internet dan dari sumber-sumber lain yang dikutip maupun 

disadur. 

 4. Teknik Pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini akan menggunakan 

beberapa cara yaitu: 

a. Observasi, ditahap observasi ini penulis mengumpulkan data dengan 

cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian di Kantor Desa 

Cibuntu, mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dan 

mengunjungi Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung guna 

mendapat salinan putusan hakim. 

b. Wawancara (Interview), dilakukan dengan mengadakan wawancara 

dengan informan, dan instansi hukum di Kabupaten Sukabumi yang berkaitan 

dengan materi penulisan. Dalam melakukan wawancara, penulis 
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mewawancarai perangkat Desa Cibuntu dan aparat penegak hukum yang 

bertugas sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten 

Sukabumi.  

c. Penelitian kepustakaan (Library Research), untuk mengumpulkan 

data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, 

peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen dari instansi terkait 

untuk memperoleh data. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, peneliti 

mengunjungi beberapa perpustakaan yaitu Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi, Perpustakaan Kota Sukabumi, dan Perpustakaan 

Digital Nasional (iPusnas) secara online berbasis aplikasi.  

5. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul dan dianggap mencukupi, baik data primer 

maupun sekunder, Maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, 

dan data tersebut juga dianalisis secara deskriptif guna memberikan jawaban 

terhadap permasalahan yang ada. 

6. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Desa Cibuntu, 

Kecamatan Simpenan, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Kejaksaan 

Negeri Kabupaten Sukabumi dan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA 

Khusus (Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung) guna mendapat 

salinan putusan. 


