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PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN ALOKASI 

DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA 

(STUDI KASUS KABUPATEN MADIUN) 

 

Abstrak 

Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program pemerintah dimana setiap Desa 

dalam Kabupaten mendapat alokasi dana yang dianggarkan dari APBN sebesar 

Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) setiap satu Desa. Program ini berjalan 

sejak disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan mulai 

dilaksanakan pada tahun 2015.  Dengan adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan 

dapat lebih mensejahterakan kehidupan di desa. Akan tetapi pada kenyataannya 

Alokasi Dana Desa ini tidak luput dari penyelewengan maupun penyalahgunaan 

dari perangkat desa itu sendiri. Dalam hal penyelesaian tindak pidana pihak 

Kepolisian Resort Kabupaten berperan dalam pencegahan dan penyidikan 

penyalahgunaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yuridis empiris dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode kualitatif. 

Kata Kunci: alokasi dana desa, penyelesaian perkara pidana, penjatuhan pidana 

Abstract 

The Village Fund allocation is a government program where each village in the 

Regency gets an allocation of budgeted funds from the  state Budget of  Rp. 

1,000,000,000 (One Billion Rupiah) each villages. This program has been running 

since the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and began to 

be implemented in 2015. With the existence of the Village Fund Allocation, it is 

expected to be more prosperous in the village. However, in reality the Village 

Fund Allocation is not immune from fraud and abuse from the village apparatus 

itself. In the case of settlement of criminal acts the Regency Resort Police play a 

role in the prevention and investigation of abuse of Village Fund Allocation. This 

research uses empirical juridical research methods and analysis of legal materials 

in this study using qualitative methods. 

Key Word: village fund allocation, settlement of criminal cases, penalty penalty 

 

  

1. PENDAHULUAN 

Filosofi pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditentukan 

dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal 18 Undang Undang 

Dasar Republik Indonesia 1945, menekankan adanya kewenangan yang kuat, 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya cita-cita kesejahteran rakyat. Desa merupakan ujung terdepan 

wilayah yang bersentuhan dengan Masyarakat. Kemajuan Desa, menjadi 
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kemajuan masyarakatnya. Oleh karena itu perlu secara terus menerus dipikirkan 

dan selanjutnya di realisasikan agar bagaimana desa dapat maju, baik dari aspek 

ekonomi, administrasi, maupun partisipasi masyarakatnya.  

Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa telah 

diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Selain diperkuat kewenangannya, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan. 

Pendapatan Desa bersumber dari: (1) Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil 

aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 

(2) Dana Desa dari APBN; (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%); (4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang 

merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% 

dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum); (5) Bantuan keuangan dari 

APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota; (6). Hibah dan sumbangan dari pihak 

ketiga; (7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.  

Alokasi Dana Desa memiliki tujuan: (1) Meningkatkan pelayanan publik 

di desa, (2) Mengentaskan kemiskinan, (3) Memajukan perekonomian desa, (4) 

Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, (5) Memperkuat masyarakat 

desa sebagai subjek pembangunan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak luput 

dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa. Problem ini lahir 

karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa 

tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola 

politik, pembangunan, dan keuangan desa.  

Menurut data Indonesian Coruption Watch (ICW), setelah melakukan 

pemantauan atas korupsi yang terjadi di Desa selama kurun waktu 2015-2017 

kasus tindak pidana korupsi di Desa semakin meningkat. Pada tahun 2015, kasus 

korupsi mencapai 17 kasus dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 41 kasus. 

Pada tahun 2017 terjadi lonjakan kasus korupsi dua kali lipat dengan total 96 

kasus.Dengan demikian dalam kurun waktu 3 tahun total kasus korupsi yang 

ditemukan sebanyak 154 kasus. Dari 154 kasus korupsi tersebut, 127 kasus 

berasal dari korupsi anggaran desa, sementara sisanya 27 kasus berasal dari kasus 

non-anggaran desa, misalnya pungutan liar yang dilakukan aparat desa. Kepala 
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desa merupakan aktor atau pelaku yang dominan terjerat kasus adalah Kepala 

Desa dengan jumlah 112 kepala desa yang terjerat kasus korupsi anggaran desa.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang 

dapat penulis rumuskan adalah (a) Bagaimana identifikasi penyalahgunaan alokasi 

dana desa? (b) Bagaimana mekanisme pencegahan penyalahgunaan alokasi dana 

desa? (c) Bagaimana modus kepala desa dalam melakukan penyalahgunaan 

alokasi dana desa? (d) Bagaimana karakteristik penjatuhan pidana kepada kepala 

desa jika melakukan tindak pidana korupsi alokasi dana desa?  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut ada beberapa tujuan dari penelitian 

ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana identifikasi penyalahgunaan alokasi dana 

desa, untuk mengetahui mekanisme pencegahan penyalahgunaan alokasi dana 

desa, untuk mengetahui modus kepala desa dalam melakukan penyalahgunaan 

alokasi dana desa, untuk mengetahui karakteristik penjatuhan pidana kepada 

kepala desa jika melakukan tindak pidana korupsi alokasi dana desa. Manfaat 

yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah (a) manfaat Teoritis untuk 

menambah pengetahuan dan perkembangan ilmu pidana dan sebagai referensi 

untuk kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian sejenis yang berkaitan 

dengan penyelesaian tindak pidana korupsi alokasi dana desa, terutama bagi 

mahasiswa hukum (b) Manfaat Praktisdari penelitian ini sebagai sarana 

pengetahuan umum tentang penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan 

wewenang alokasi dana desa bagi masyarakat.  

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, Sumber data yang 

digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data 

menggunakan hasil studi kepustakaan dan wawancara lalu di analisis 

menggunakan metode kualitatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Identifikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa 

3.1.1. Identifikasi Umum Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa 

Alokasi dana desa sejatinya diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Menurut prinsipnya, dana desa harus dikelola 
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secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, eknomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan 

dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Perbuatan 

penyalahgunaan alokasi dana desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan 

oleh perangkat desa.  

Dalam Pasal 51 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan 

mengenai hal-hal yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa adalah sebagai 

berikut: (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 memengaruhi 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 perundangan-

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 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan 

yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

3.1.2. Identifikasi Polres Kabupaten Madiun 

Polres kab. Madiun memiliki 2 (dua) cara dalam melakukan identifikasi 

penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD): (a) Penyelidikan yang dilakukan oleh 

reserse Polres kabupaten Madiun. Jadi pihak reserse Polres kabupaten Madiun 

melakukan penyelidikan sendiri mengenai penyalahgunaan alokasi dana desa 

tanpa adanya laporan dari masyarakat setempat. (b) Informasi dari masyarakat 

yang melaporkan dugaan penyimpangan. Dalam kasus ini pihak Bareskrim Polres 
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kabupaten Madiun menerima laporan dari masyarakat desa kranggan mengenai 

adanya dugaan penyimpangan di desa tersebut. 

3.2. Mekanisme Pencegahan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa 

3.2.1. Pencegahan Oleh Mayarakat 

Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SaPa) Kementerian Dalam Negeri, memberikan 

panduan dalam melaporkan adanya tindak dugaan penyelewangan dana desa, 

masyarakat dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut: (a) Masyarakat 

dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai 

obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. (b) Dalam 

pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai dengan penjelasan konkrit 

mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Hal ini 

untuk menghindari persepsi bahwa laporan yang dilakukan hanya didasarkan atas 

informasi yang tidak utuh, atau praduga-praduga yang tidak berdasar. Oleh karena 

itu, disarankan kepada masyarakat desa, dalam menjalankan fungsi pengawasan 

pembangunan diwilayahnya, kiranya perlu mengedepankan upaya-upaya dialogis, 

dengan meminta penjelasan/konfirmasi mengenai indikasi terjadinya korupsi 

kepada pihak yang dicurigai terlibat melakukan tindakan penyelewangan tersebut. 

(c) Dalam hal tidak ada tindak lanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan 

yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan 

penyelewengan dana desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati 

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pembinaan 

penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten, 

atau jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat 

dipertanggungjawabkan di muka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa 

(korupsi) dimaksud, maka masyarakat berhakmelaporkan oknum tersebut kepada 

pihak aparat penegak hukum atas proses tindak lanjut. (d) Pemerintah menaruh 

perhatian penuh terhadap praktik-praktik tindakan korupsi maupun pungli, karena 

hal itu berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik pada 

pemerintah.  
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Oleh karenanya, agar setiap tindakan atau indikasi korupsi dapat ditangani 

dengan optimal, masyarakat dapat membantu dengan memberikan informasi serta 

dukungan bukti-bukti yang memadai terjadinya tindakan korupsi dimaksud.  

3.2.2. Pencegahan Oleh Bupati Madiun 

Dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur 

Pemerintah Desa Serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Madiun, mengatur tentang 

Pembinaan dan Pengawasan dimana dalam pasal 48 dijelaskan bahwa dalam 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana ADD dan Bagian 

dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati menunjuk Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang 

pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pembinaan yang dimaksud, Satuan Kerja 

Perangkat daerah (SKPD) yang ditunjuk melakukan pemberian pedoman, 

bimbingan, evaluasi dan konsultasi terkait pengelolaan dana Alokasi Dana Desa. 

Selain itu fungsi pengawasan yang dimaksud menitikberatkan pada  pengawasan 

yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Apabila 

terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diduga terdapat indikasi 

unsure pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum. 

3.2.3. Pencegahan Oleh Polres Kabupaten Madiun 

Dalam hal pencegahan penyalahgunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa 

(ADD), Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) Tipikor Polres Kabupaten 

Madiun melakukan tindakan Preventif dan Represif. Adapun tindakan yang 

dilakukan oleh Bareskrim Tipikor Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut: (a) 

Tindakan Preventif yang dilakukan oleh SAT RESKRIM Tipikor Polres 

Kabupaten Madiun adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan 

bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) 

Kabupaten Madiun. (b) Tindakan Represif yang dilakukan oleh pihak Polres 

Kabupaten Madiun adalah dengan penindakan kepala desa yang melakukan 

kesalahan fatal.  
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3.3. Modus Kepala Desa Dalam Melakukan Penyalahgunaan Alokasi Dana 

Desa 

3.3.1. Modus Yang Umum Terjadi Dalam Masyarakat 

Pola tindak pidana atau sering disebut Modus Operandi sangat diperlukan guna 

mempelajari tingkah laku bagaimana tindak pidana itu dilakukan serta untuk 

mengantisipasi perbuatan pidana itu tidak terulang kembali. Mengetahui Modus 

Operandi sendiri menjadikan tugas pihak yang berwenang lebih efektif dalam 

mengantisipasi terjadinya tindak pidana. Menurut Egi Primayoga seorang peneliti 

dari Indonesia Corruption Watch (ICW) ada 12 modus yang biasa dilakukan oleh 

oknum kepala desa dalam melakukan penyalahgunaan dana desa maupun alokasi 

dana desa. Adapun modusnya sebagai berikut: (a) Membuat rancangan anggaran 

biaya di atas harga pasar. Ini bisa diantisipasi jika pengadaan dilakukan secara 

terbuka dan menggunakan potensi lokal desa. Misalnya, pengadaan bahan 

bangunan di toko bangunan yang ada di desa sehingga bisa melakukan cek 

bersama mengenai kepastian biaya atau harga-harga barang yang dibutuhkan. (b) 

Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal 

proyek tersebut bersumber dari sumber lain. Modus ini hanya bisa terlihat jika 

pengawas memahami alokasi pendanaan oleh desa. Modus seperti ini banyak 

dilakukan karea relatif tersembunyi. Karena itulah APBDes arus terbuka agar 

kemudian, seluruh warga bisa melakukan pengawasan atasnya. Kemudian, (c) 

Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak 

dikembalikan. Ini juga sangat banyak terjadi, dari mulai kepentingan pribadi 

hingga untuk membayar biaya S2. Budaya ewuh-prakewuh di desa menjadi 

salahsatu penghamat pada kasus seperti ini sehingga sulit di antisipasi. (d) 

Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau 

kabupaten. Ini jua banyak terjadi dengan beragam alasan. Perangkat desa tak 

boleh ragu untuk melaporkan kasus seperti ini karena desa-lah yang paling 

dirugikan. (e) Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya. 

Banyak kasus perjalanan untuk pelatihan dan sebagainya ternyata lebih ditujukan 

utuk pelesiran saja. (f) Pengelembungan (mark up) pembayaran honorarium 

perangkat desa. Jika modus ini lolos maka para perangkat desa yang honornya 

digelembungkan seharusnya melaporkan kasus seperti ini. Soalnya jika tidak, itu 
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sama saja mereka dianggap mencicipi uang haram itu. Selanjutnya, (g) 

Pengelembungan (mark up) pembayaran alat tulis kantor. Ini bia dilihat secara 

fisik tetapi harus pula paham apa saja alokasi yang telah disusun. (h) Memungut 

pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau 

kantor pajak. Pengawas harus memahami alur dana menyangkut pendapatan dari 

sektor pajak ini. (i) Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun 

peruntukkan secara pribadi. Lagi-lagi karena sungkan menjadi salahsatu 

penghambat kasus seperti ini sehingga seringkali terjadi pembiaran. (j) 

Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan 

perangkat desa. Publik harus tahu alokasi pendanaan dana des agar kasus ini tidak 

perlu terjadi. (k) Melakukan permainan (kongkalingkong) dalam proyek yang 

didanai dana desa. Bisa ditelusuri sejak dilakukannya Musyawarah Desa dan 

aturan mengenai larangan menggunakan jasa kontraktor dari luar. (l) Membuat 

kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa. 

3.3.2. Modus Operandi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang Ada di 

Kabupaten Madiun 

Polres Kabupaten Madiun memberikan beberapa Modus yang sering dilakukan 

oleh Oknum Kepala Desa di Kabupaten Madiun. Adapun modus-modusnya 

adalah sebagai berikut: (a) Kepala Desa memalsukan Surat Pertanggung Jawaban 

(SPJ). Jadi, oknum Kepala Desa mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- 

(seratus juta rupiah). Kemudian oknum Kepala Desa tersebut membuat APB-Des 

untuk melakukan pengadaan-pengadaan desa. Selanjutnya oknum Kepala Desa 

tersebut membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) fiktif padahal pengadaan itu 

tidak ada. (b) Kepala Desa memalsukan spesifikasi (spek). Jadi, oknum Kepala 

Desa mendapatkan dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk meng-aspal 

jalan setebal 3cm (tiga centimeter), lalu dia berkerjasama dengan rekanan untuk 

meng-aspal setebal 2cm (dua centimeter). Perbuatan berupa pengaspalan ada 

dengan lebar yang sama dan  panjang yang sama, akan tetapi ketebalan dari aspal 

tersebut berbeda dengan rencana awal. (c) Dana untuk Dana Desa sudah 

cair/turun. Akan tetapi dana tersebut tidak segera digunakan untuk kepentingan 

desa, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. (d) Kepala Desa tidak 

melaksanakan semua kegiatan yang sudah direncanakan dalam APB-Des. Akan 
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tetapi kegiatan-kegiatan tersebut sudah dipertanggung jawabkan secara fiktif dan 

dananya telah digunakan untuk kepentigan pribadi oknum Kepala Desa. 

3.4. Karakteristik Penjatuhan Pidana Kepada Kepala Desa Jika Melakukan 

Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa 

Tindakan mengadili merupakan persoalan terpenting dan merupakan pusat dari 

sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian, Karena pada tahap ini diputuskan 

apakah terdakwa dipandang bersalah dan oleh karenanya dipidana, atau tidak 

bersalah dan oleh karenanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam 

penjatuhan pidana terdapat 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan 

penjatuhan pidana, yaitu, (a) Teori Absolut atau pembalasan,  (vergeldings 

theorien) Teori ini mengatakan hakikat atau pidana ialah pembalasan. Pidana 

tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan 

itu sendirilah yang mengandung unsur dijatuhkannya pidana. Pidana secara 

mutlak ada, karena dilakukan kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan 

manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan 

pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 

dijatuhkan tetapi menjai keharusan. Selanjutnya, (b) Teori Relatif atau tujuan 

(doel theorien) Menurut Poernomo, teori ini memberikan dasar hukum dari pidana 

terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan 

tertentu, yang harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok 

berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori ini mengajarkan bahwa 

pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu 

sendiri tidak mampunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk mempertahankan 

tata tertib masyarakat. Menurut Uthrect, dasar  pembenaran dari penjatuhan 

pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yakni supaya orang jangan 

melakukan kejahatan.; (c) Teori Gabungan (verenigings theorien),Teori ini 

mengajarkan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan untuk pembalasan 

dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat.  

Unsur-unsur pembalasan dalam rangka mempertahankan ketertiban 

masyarakat diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu 

unsurnya yang lain atau pada semua unsur yang ada. Dalam kasus putusan terkait 

tindak pidana penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Pengadilan Tipikor (Tindak 
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Pidana Korupsi) Surabaya telah mengeluarkan dengan Nomor Putusan 

100/Pid.Sus/2012PN.Sby., yang mana Berdasarkan putusan tersebut hakim 

menggunakan teori penjatuhan pidana relatif. Dimana penjatuhan pidana tersebut 

digunakan sebagai alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Selain itu 

penjatuhan pidana tersebut juga diharapkan sebagai upaya pencegahan dari 

kemungkinan mengulangi kejahatan serupa di masa yang akan datang. 

Dalam kasus putusan terkait tindak pidana penyalahgunaan Alokasi Dana 

Desa Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Surabaya telah mengeluarkan 

dengan Nomor Putusan 100/Pid.Sus/2012PN.Sby., dapat disimpulkan bahwa 

dasar petimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa dalam 

perkara tindak pidana penyalahgunaan alokasi dana desa melanggar Pasal 3 jo 

pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.  

3.4.1. Analisis Dalam Perspektif Keislaman 

Kepala desa sebagaimana telah diberi amanah oleh warga desa seharusnya dapat 

menjaga kepecayaan masyarakat desanya. Dalam hal kepemimpinan, ada 4 

(empat) sifat wajib Rasulullah yang mencerminkan karakter beliau dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat, yaitu:1 (a) Shiddiq artinya jujur 

dalam perkataan dan perbuatan; (b) Amanah artinya pemimpin yang benar-benar 

bertanggungjawab pada tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat 

kepadanya, baik kepercayaan untuk mengelola perekonomian, politik, ataupun 

urusan agama.; (c) Tabligh yang artinya menyampaikan sekaligus memberikan 

contoh kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang benar dalam 

kehidupan; (d) Fathanah yaitu memiliki kecerdasan. Selain itu, Al-Mawardi 

menuliskan syarat-syarat siapa saja orang yang berhak menjadi pemimpin dalam 

Ahkamul Sulthaniyyah, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: (a) seorang 

pemimpin haruslah seorang yang dapat berbuat adil kepada siapapun dan dalam 

kondisi apapun; (b) Seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan agar 

                                                 
1
 Saifuddin Herlambang. Op,. Cit. Hal. 54, 57, 59, 61 
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mampu berpikir dan berijtihad ketika menghadapi persoalan ataupun membuat 

hukum; (c) anggota tubuh pemimpin harus sempurna, tidak boleh cacat dan 

kekurangan fisik: tidak buta, tidak tuli, fasih berbicara, dan lain-lain; (d) tidak ada 

kekurangan dalam anggota tubuhnya yang bisa menghalanginya untuk bergerak 

dan bertindak.; (e) Seorang pemimpin memiliki visi dan misi yang baik sehingga 

kebijakannya berorientasi pada kepentingan rakyat dan mampu mewujudkan 

kemaslahatan; (f) memiliki keberanian untuk menjaga dan mempertahankan 

rakyatnya dalam menghadapi serangan musuh; (g) pemimpin harus memiliki 

nasab dari suku Quraisy, sebagaimana dijelaskan dalam nash dan didukung ijma’ 

ulama. 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Pertama, Alokasi Dana Desa yang sejatinya digunakan untuk mensejahterakan 

masyarakat desa, dalam praktiknya masih banyak penyalahgunaan yang dilakukan 

oleh oknum-oknum pejabat desa. Dalam pengidentifikasian penyalahgunaan 

Alokasi Dana Desa,  Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM) Tindak Pidana 

Korupsi Polres Kabupaten Madiun melakukan 2 (dua) cara dalam melakukan 

pengidentifikasian yaitu, pertama dengan melakukan penyelidikan sendiri yang 

dilakukan oleh SAT RESKRIM Polres Kabupaten Madiun dan  kedua 

mengidentifikasi setelah mendapat laporan dari masyarakat atas adanya dugaan 

terjadinya penyimpangan. Selain melaporkannya kepada pihak kepolisian, 

masyarakat desa bisa juga melaporkannya kepada Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD). Seorang perangkat desa bisa dikatakan melakukan penyimpangan apabila 

telah melakukan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa dalam Pasal 

51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.  

Kedua, dalam hal pencegahan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ada 3 (tiga) 

macam pencegahan yang dapat dilakukan yaitu, pertama masyarakat desa itu 

sendiri melaporkan akan adanya tindak dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana 

Desa dengan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada BPD dan 

pemerintah Supra Desa (kecamatan) setempat. Kedua, pencegahan yang dilakukan 

oleh Bupati Kabupaten Madiun yang telah diatur dalam Pasal 48 Peraturan Bupati 

Madiun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, 
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Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Serta Bagian Dari 

Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2015 Pemerintah 

Kabupaten Madiun dan membentuk Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten dan 

Kecamatan.  

Ketiga, pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Madiun dengan 

melakukan tindakan preventif dan tindakan represif  Ketiga, modus yang 

dilakukan oleh perangkat desa banyak modus yang biasa dilakukan, tetapi modus 

yang sering kali dilakukan adalah dengan memalsukan data bahwasannya suatu 

program kerja telah dilakukan akan tetapi pada kenyataannya program kerja 

tersebut sama sekali belum dilakukan.  

Keempat, penjatuhan pidana dibutuhkan dengan maksud untuk memberi efek 

jera kepada pelaku dan diharapkan dikemudian hari tidak melakukan perbuatan 

yang serupa.dalam penjatuhan pidana terdapat 3 (tiga) teori yaitu, teori Absolut, 

teori Relatif, dan Teori Gabungan. Dalam putusan Nomor Putusan 

100/Pid.Sus/2012PN.Sby yang dilakukan Sukamto kepala Desa Morang, 

Kabupaten Madiun, hakim dalam memberikan putusannya cenderung 

menggunakan teori Relatif dengan harapan tidak ada kejadian serupa dimasa yang 

akan datang. 

4.2. Saran 

Pertama, dalam rangka untuk mengurangi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, 

BPD diharapkan lebih aktif dalam pengawasan program kerja perangkat desa. 

Sehingga program kerja desa dapat terpantau dan terkontrol sehingga Laporan 

Pertanggungjawaban fiktif tidak terjadi atau dapat teridentifikasi lebih awal.  

Kedua, penyertaan peran serta masyarakat dalam kontrol desa dapat lebih 

ditingkatkan lagi, agar dapat meminimalisir terbukanya celah bagi peraangkat 

desa untuk melakukan penyimpangan. Peran serta pihak kepolisian agar lebih di 

tingkatkan dan memberikan edukasi hukum bukan hanya untuk calon atau 

perangkat desa yang ada tetapi juga edukasi hukum kepada masyarakat desa. 

Ketiga, dalam hal penjatuhan pidana, seharusnya hakim dalam memutus perkara 

bisa memberikan pidana yang lebih, karena pidana tersebut dirasa belum cukup 

memberikan efek jera kepada pelaku terlebih kasus penyalahgunaan Alokasi Dana 

Desa di Kabupaten Madiun tidak hanya satu atau dua saja, tetapi sudah banyak 
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terjadi. Sehingga kedepannya tujuan dari ”tidak terjadinya pidana yang sama di 

masa yang akan datang” dapat terealisasi. Keempat, kepada  kepala daerah 

diharapkan dapat mempelajari dan melaksanakan ketentuan sebagai pemimpin 

dalam agamanya agar menjadi pemimpin yang adil dan dapat mensejahterakan 

daerah yang dipimpinnya. 
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