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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan penelitian ini antara 

lain: 

1. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Dana 

Desa oleh Kepala Desa di wilayah kabupaten Sukabumi melalui dua 

upaya yaitu, upaya pencegahan/pengawasan (preventif) dan upaya 

penindakan (represif). Melalui dua upaya tersebut Kejaksaan merumuskan 

formula yang disingkat dengan kata CIBADAK yang berarti kepanjangan 

dari Cegah, Bina dan Tindak. Cegah dan Bina merupakan upaya preventif, 

sedangkan Tindak merupakan upaya represif. Dalam upaya pencegahan, 

Kejaksaan membentuk satu program kerja yaitu dengan melakukan 

sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait UU Tipikor, UU Desa dan 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak 

pidana korupsi Dana Desa. Selanjutnya dalam upaya pembinaan, 

Kejaksaan melakukan bimbingan teknis (BIMTEK) tentang pengelolaan 

Dana Desa kepada para Kepala Desa yang tersebar di wilayah Kabupaten 

Sukabumi, Sedangkan dalam upaya tindak/penindakan (represif), 

Kejaksaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan RI Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Kejaksaan RI 
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adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam 

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. 

2. Penerapan hukum dalam kasus ini berarti proses; cara; perbuatan 

menerapkan; pemasangan, pemanfaatan; perihal mempraktikkan; dan 

hukum berarti Undang-Undang; peraturan; dan sebagainya untuk 

mengatur pergaulan hidup masyarakat. Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Bdg atas terdakwa Yosep Lesmana bin Upandi yang 

menjabat sebagai Kepala Desa Cibuntu Kabupaten Sukabumi Periode Mei 

2016 sampai dengan Februari 2017 ini dalam proses hukumnya oleh 

penegak hukum dari mulai tahapan penyidikan oleh Kepolisian (Polres 

Sukabumi Pelabuhan Ratu), tahap penuntutan oleh pihak Kejaksaan 

(Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi), dan tahap persidangan sampai 

putusan oleh Hakim (Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung 

Kelas IA Khusus) dijalankan sesuai peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku. 
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B. Saran 

Adapun saran dari penelitian yang penulis sampaikan berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini antara lain: 

1. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana tindak pidana korupsi 

Dana Desa penulis berharap agar lebih ditingkatkan dalam upaya 

pencegahan dan pembinaan. Upaya preventif tersebut jika dilaksanakan 

secara berkala maka akan banyak kepala desa yang teredukasi dengan 

baik, dengan tujuan akhir mencapai suatu pemerintahan desa yang baik. 

2. Penulis dan masyarakat luas tentunya menginginkan penerapan hukum 

oleh lembaga hukum atau aparat penegak hukum yang terdiri dari 

Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pengadilan/Hakim kepada setiap orang yang 

melawan hukum, dalam kasus ini dapat merugikan keuangan negara dapat 

diadili dengan seadil-adilnya, diancam dengan pidana yang sesuai dengan 

perbuatan yang dilakukannya. 


