PUTUSAN
Nomer : 1100/Pid.B/2009/PN.Kpj.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :
Nama

: H. MUHAMAD RIDWAN SUDONO

Tempat lahir

: Lumajang

Umur/tanggal lahir

: 52 tahun

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Ds. Belung Rt.02 / 01 Kec. Poncokusumo,
Kab. Malang

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Kepala Desa Belung

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;
Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernam WAHYUDI HIDAYAT,SH,
Advokad, beralamat kantor di jl.Plaosan Barat No. 4 Kota Malang dengan Surat Kuasa
tertanggal 3 Desember 2009 ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
Setelah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan
Berita Acara Pemeriksa Penyidikan serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan
perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan suratsurat bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa/Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD RIDWAN SUDONO tidak bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2
ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
2. Membebasakan terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa H. MUHAMMAD RIDWAN SUDONO bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo Pasal
18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua)
tahun serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
Subsidiair .6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp.
34.706.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dengan
permintaan supaya terdakwa ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
•

Foto Copy Surat Bupati Malang Nomor : 141/785/421.012/2008, perihal Peringatan
Keras yang ditujukan kepada Kepala Desa Belung Kecamatan Poncokusumo ;

•

Foto Copy Surat badan Pengawasan Nomor : X.710/103/421.201/2008, perihal
Hasil Pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
Kepala Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang yang ditujukan kepada
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Bapak Bupati Malang ;
•

Foto Copy 1 (satu) buah buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana
Desa / Kelurahan Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Malang ;

•

Foto Copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DURKPM) dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (DURK-PD) Program Alokasi Dana Desa /
Kelurahan (ADD / K) Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang
(sampul warna merah) ;

•

Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa / Kelurahan
(ADD / K) Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang (sampul
warna merah) ;

•

Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa / Kelurahan
(ADD / K) Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang (sampul
warna merah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan untuk ;
•

Uang tunai Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) ;

•

Uang tunai Rp.956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Jadi uang pengganti dan dirampas untuk Negara cq. Pemerintah Kabupaten Malang cq.
Kas Daerah Kabupaten Malang.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,
(lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut di
atas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis
tertanggal 15 April 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
1. Menyatakan Terdakwa H.M. RIDWAN SUDONO tidak terbukti secara sah
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dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa H.M. RIDWAN SUDONO karena itu dari segala
tuntutan hukum ;
3. Memulihkan

hak

Terdakwa

H.M.

RIDWAN

SUDONO

dalam

kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan uang tunai sebesar Rp. 34.706.000,- (tiga puluh empat juta
tujuh ratus enam ribu rupiah) yang dititipkan pada Kejaksaan ,
dikembalikan kepada Terdakwa H.M. RIDWAN SUDONO;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa
serta Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum menyampaikan Replik
tertanggal 19 April 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semuladan
atas Replik tersebut Penasihat Hukum terdakwa dalam Dupliknya secara lisan di depan
persidangan menyatakan bertetap pada Surat Pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri
Kepanjen oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan No.Reg. : PDS-56/KPJEN/Ft.1/11/2009
tanggal 17 Nopember 2009 , karena telah melakukan suatu tindak pidana dengan dakwaan
sebagai berikut :
Primair :
------- Bahwa terdakwa H. Muhammad Ridwan Sudono , selaku Kepala Desa Belung
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berdasarkan Surat keputusan Bupati Malang
nomor 180/1083/KEP-DESA/429.012/2002 tanggal 5 November 2002, pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi diantara bulan September 2006 sampai dengan
bulan Desember 2006 atau setidak tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Desa Belung
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam
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daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
-

Bahwa terdakwa diangkat sebagai kepala Desa Belung Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten

Malang

berdasarkan

Surat

keputusan

Bupati

Malang

nomor

180/1083/KEP-DESA/429.012/2002 tanggal 5 November 2002, untuk masa jabatan
selama 10 (sepuluh) tahun ;
-

Bahwa pada tahun anggaran 2006 Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang telah menerima bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang TA. 2006 yang
mana berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
tahun 2006 disebutkan bahwa harus dibentuk suatu Penanggung Jawab Operasional
Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK);

-

Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
(ADD/K) Tahun 2006 , pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di desa Kepala
Desa

berfungsi

sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan

pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan; Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
(PJOK) adalah Sekretaris Desa atau perangkat desa yang mampu, berdasarkan
Keputusan Kepala Desa, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan
seluruh pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dan Penanggung Jawab
Administrasi Kegiatan (PJAK) adalah Kaur Keuangan/ perangkat desa pada sekretariat
Desa berdasarkan Keputusan kepala Desa yang bertangung jawab atas penyelengaraan
administrasi keuangan alokasi Dana Desa/ Kabupaten (ADD/K);
-

Bahwa Berdasarkan keputusan Kepala Desa Belung nomor 140/66/421.728.013/2006
tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan
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Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Alokasi Dana Desa/Kelurahan
(ADD/K) Tahun 2006 Desa Belung ditunjuk sebagai PJAK adalah ABD.FATAH dan
ditunjuk sebagai PJOK adalah KASIYADI dan dalam perjalanan waktu PJAK
ABD.FATAH meninggal dunia dan jabatan PJAK digantikan oleh SUDARMAN;
-

Bahwa bantuan Dana Alokasi Desa /Kelurahan Tahun 2006 yang diterima Desa
Belung Kecamatan Poncokusumo adalah sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta
rupiah) dimana dana sebesar tersebut diterima sebanyak 2 (dua) tahap yaitu tahap I
diterima sebesar 60 % yaitu sebesar Rp. 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua
ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 21 September 2006 sedangkan
penerimaan bantuan ADD/K pada tahap ke II sebesar 40% atau sebesar Rp.
42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima pada
tanggal 29 Desember 2006 di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit
Poncokusumo;

-

Bahwa setelah Bantuan ADD/K pada tahap I sebesar Rp.64.200.000,- (enam puluh
empat juta dua ratus ribu rupiah) diterima oleh PJAK yaitu ABD.FATAH dan pada
pencairan tahap ke II sebesar Rp. 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus
ribu rupiah) yang diterima oleh KASIYADI selaku PJOK dana tersebut selanjutnya
diminta oleh terdakwa dan dikelola sendiri oleh terdakwa, padahal berdasarkan
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun
2006 hal tersebut bukan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Desa Belung
Kecamatan Poncokusumo;

-

Bahwa bantuan ADD/K tahun 2006 yang cair pada tahap I tanggal 21 September 2006
sebesar Rp. 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan
Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Tahun 2006 Desa Belung Kecamatan
Poncokusumo, dana ADD/K tahun 2006 tersebut digunakan untuk :
Bantuan Pemberdayaan Masyarakat:
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1. Biaya bantuan operasional LPMD

Rp. 2.500.000,-

2. Bantuan Operasional TP-PKK

Rp. 4.000.000,-

3. Bantuan Operasional RT/RW

Rp. 4.600.000,-

4. Biaya Peningkatan Kualitas PLS

Rp. 2.000.000,-

5. Peningkatan stabilitas keamanan/Linmas

Rp. 5.400.000,-

6. Bangunan bulan bakti gotong royong

Rp. 1.000.000,-

7. Pembangunan insfra struktur pedesaan

Rp. 12.600.000,-

Biaya operasional pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa :
1. Bantuan tunjangan penghasilan Perangkat Desa Rp. 12.000.000,2. Bantuan operasinal penyelenggara Pem. desa

Rp. 14.100.000,-

3. Bantuan Operasional BPD

Rp. 3.000.000,JUMLAH

-

Rp. 64.200.000,-

Bahwa bantuan ADD/K tahun 2006 tahap II cair sebesar Rp. 42.800.000,- (empat
puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006, dan setelah
diterima dana tersebut diminta dan kemudian dikelola seluruhnya oleh terdakwa, dan
sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Tahun 2006 Desa Belung
Kecamatan Poncokusumo, dana ADD/K tahun 2006 tersebut digunakan untuk :
1. Penanggulangan kemiskinan

Rp. 14.900.000,-

2. Bantuan Operasional LPMD

Rp. 1.245.000,-

3. Infrastruktur Pedesaan

Rp. 9.150.000,-

4. Bantuan Dusun

Rp. 14.000.000,-

5. Peningkatan derajat kesehatan

Rp. 1.505.000,-

6. Pembinaan karang taruna

Rp. 2.000.000,JUMLAH

-

Rp. 42.800.000,-

Bahwa didalam kenyataannya dana ADD/K yang telah cair pada tahap I sebesar
Rp.64.200.000,- dan yang cair pada tahap ke II sebesar Rp. 42.800.000,- tersebut yang
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dikelola oleh terdakwa telah digunakan untuk :
Pemberdayaan Masyarakat :
a.

Penanggulangan Kemiskinan Rp. 14.900.000,-, yang seharusnya menerima dana
adalah Kaur Kesra yaitu saksi KASIALI, tetapi dana tersebut diterima dan
dikelola sendiri oleh terdakwa dan dana tersebut digunakan untuk:
1.

Pembentukan kelompok gakin Rp. 300.000,-, diterima dan dikelola oleh
Kepala Desa;

2.

Biaya Pembelian kambing untuk 2 Pokmas warga miskin Rp.12.000.000,-,
diterima dan dikelola oleh Kepala Desa;

3.

Transport bantuan Raskin Rp. 1.200.000,-, diterima oleh Mahfud;

4.

Transport angkutan pembelian kambing Rp. 800.000,-, diterima dan dikelola
oleh Kepala Desa;

5.

Biaya operasional pengawas/pendamping Pokmas Gakin Rp. 600.000,-,
diterima oleh Kasiali, Sudarman dan Samuri;

b.

Bantuan Operasional LPMD Rp. 3.745.000,- diterima oleh Tunggal Gatot (Ketua
LPMD).

c.

Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK Rp. 4.000.000,- diterima oleh Hj. Siti
Nur Fadilah.

d.

Bantuan Operasional RT/RW Rp. 4.600.000,- diterima dan dikelola oleh Kepala
Desa

e.

Bantuan Dusun Rp. 14.000.000,-, diterima dan dikelola Kasiyadi (PJOK),
digunakan untuk penyemiran Jalan Belung I dan jalan Belung II sepanjang kurang
lebih 600 meter.

f. Bantuan Peningkatan derajat kesehatan Rp. 1.505.000,- diterima oleh Indah Syah
(Bidan Desa).
g. Bantuan peningkatan kualitas pendidikan Rp. 2.000.000,- diterima oleh A.
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Syaikhuddin Romly digunakan untuk:
1.

Pembelian papan nama, buku rapot, kop surat SPP Rp. 665.000

2.

Pembelian 330 M2 karpet (3m x 10 lbr) Rp. 1.335.000,-.

h. Bantuan peningkatan keamanan (Linmas) Rp. 5.400.000,- diterima oleh Moh.
Zaini, digunakan untuk:
1.

Operasional anggota Linmas Rp. 3.600.000,-

2.

Beli perlengkapan artibut Linmas Rp. 300.000,-

3.

Biaya kegiatan peningkatan Hari Nasional Rp. 1.500.000,-.

i. Pembinaan Organisasi kepemudaan melalui Karang taruna Rp. 2.000.000,diterima oleh Agus Kuswanto, digunakan untuk:
1.

Biaya administrasi Rp. 50.000,-,

2.

Biaya pembuatan papan nama Rp. 100.000,-,

3.

Biaya pembuatan papan data Rp. 50.000,-,

4.

Biaya rapat anggota Rp. 400.000,-,

5.

Beli seragam sepak bola Rp. 600.000,-,

6.

Beli Perlengkapan sepak bola Rp. 150.000,-

7.

Beli seragam Volley Rp. 400.000,-

8.

Beli Perlengkapan volly Rp. 250.000,-.

j. Pelestarian kegotong royongan dan pelaksanaan bulan bakti gotong royong
masyarakat Rp. 1.000.000,- diterima oleh Kasiyadi (PJOK) digunakan:
1.

Biaya konsumsi kerja bakti Rp. 800.000,-,

2.

Biaya kegiatan 2 dusun Rp. 200.000,-.

k. Pembangunan Infrastruktur (rehab Balai desa) Rp. 21.750.000,1.

Tahap I sebesar Rp. 12.600.000,- diterima oleh Sdr. Sugito (Kaur
Pembangunan), digunakan untuk:
a.

Beli genting 4000 biji Rp. 4.000.000,-,
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b.

Beli Kayu 4 m3 Rp. 7.200.000,-, Beli asbes Rp. 1.110.000,-, Beli paku
20 kg Rp. 120.000,-

c.

Beli talang karet Rp. 170.000,- (Dalam pelaksanaanya sdr. Sugito tidak
merasa menerima uang dan membelanjakan barang tersebut).

2.

Tahap II sebesar Rp. 9.150.000,- diterima dan dikelola oleh Kepala Desa,
digunakan untuk:
a.

Membeli genteng karang pilang 500 biji Rp. 500.000,-,

b.

Beli kayu 4 M3 Rp. 7.200.000,-,

c.

Ongkos kerja 5 orang Rp. 1.450.000,-

Operasional Pemerintah Desa dan BPD :
l. Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Rp. 12.000.000,diterima dan dikelola oleh Kepala Desa, digunakan untuk:
1.

Tunjangan penghasilan Kepala Desa Rp. 2.400.000,-

2.

Tunjangan Penghasilan Perangkat desa 8 orang Rp. 9.600.000,-

m. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 17.100.000,diterima oleh Sudarman (tetapi tidak pernah merasa menerima dan
membelanjakan uang tersebut), digunakan untuk:
1.

Biaya administrasi kantor Rp. 1.135.000,-,

2.

Pembelian meja tulis kantor Rp. 3.987.000,-,

3.

Biaya laporan ADD/K Rp. 600.000,-, Biaya pembuatan profil desa Rp.
400.000,-,

4.

Honorarium petugas kebersihan kantor Rp. 1.200.000,-,

5.

Biaya perbaikan mesin ketik 2 buah Rp. 400.000,-,

6.

Biaya perjalanan kepala desa Rp. 2.200.000,-,

7.

Biaya telpon kantor Rp. 560.000,-,

8.

Biaya listrik kantor Rp. 820.000,-,
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9.

Biaya PDAM Rp. 600.000,-,

10. Biaya operasional sepeda dinas Rp. 1.087.000,-,
11. Biaya Musbangdesa Rp. 1.600.000,-,
12. Biaya alat komunikasi (HT) Rp. 2.000.000,13. Biaya foto copy Rp. 511.000,n. Bantuan Operasional BPD Rp. 3.000.000,- diterima oleh
Ketua Drs. Moh. Thohir Amin, digunakan untuk:

-

1.

Honor pertemuan 17 orang Rp. 2.550.000,-

2.

Konsumsi pertemuan Rp. 450.000,-.

Bahwa dalam pengelolaan dana ADD/K tahun 2006 Desa belung Kecamatan
Poncokusumo tersebut oleh terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang
seharusnya didasarkan pada DURK tahun 2006 Desa Belung , namun terdakwa telah
melakukan penyimpangan didalam membelanjakan keuangan dalam pos kegiatan :
1.

Penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
yaitu terdakwa telah melakukan menaikkan harga pembelian 40 (empat puluh)
ekor kambing untuk 2 (dua) kelompok masyarakat (pokmas) dengan harga per
ekor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hal dengan waktu pembelian
dan kualitas kambing yang sama dipasaran dapat diperoleh dengan harga Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor sehingga dengan demikian
diperoleh selisih harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

2.

pos Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yaitu pada hari dan tanggal yang tidak
dapat ditentukan dengan pasti pada bulan November 2006 sebagai berikut:
Tahap I sebesar Rp. 12.600.000,- sebagaimana dalam Laporan Pertanggung
jawaban (LPJ) diperuntukkan :
1.

Beli genting 4000 biji Rp. 4.000.000,-,

2.

Beli Kayu 4 m3 Rp. 7.200.000,-, Beli asbes Rp. 1.110.000,-,
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3.

Beli paku 20 kg Rp. 120.000,-

4.

Beli talang karet Rp. 170.000,-,

dalam kenyataannya, terdakwa tidak membelanjakan sepenuhnya yaitu hanya:
1.

Genteng hanya 500 biji = Rp. 500.000,-

2.

Kayu hanya + 1 M3 = Rp. 1.800.000,-

3.

Beli asbes hanya + 36 biji (@ Rp.6000) = Rp. 216.000,-.

Total yang dibelanjakan Rp. 2.516.000,-, sehingga dana yang tidak digunakan
untuk rehab balai desa sebesar Rp. 10.084.000,Tahap II sebesar Rp. 9.150.000,- diterima dan dikelola oleh Terdakwa,
sebagaimana dalam LPJ diperuntukkan :
1.

Membeli genteng karang pilang 500 biji Rp. 500.000,-,

2.

Beli kayu 4 M3 Rp. 7.200.000,-,

3.

Ongkos kerja 5 orang Rp. 1.450.000,

dalam kenyataannya dalam tahap II ini hanya digunakan terdakwa untuk
membayar ongkos kerja sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima
puluh ribu rupiah) sedang pembelian bahan-bahan sudah dilaksanakan pada
tahap pertama, sehingga dana yang tidak digunakan untuk rehab balai desa
sebesar Rp. 7.700.000,-.(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
Sehingga total dana yang tidak digunakan untuk biaya rehab balai desa adalah
sebesar Rp. 17.784.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu
rupiah);
3.

Pos bantuan dusun yaitu dengan cara menaikkan harga pembelian aspal 12 drum
x @ Rp. 800.000,- = Rp. 9.600.000,-, pada hal kenyataannya 1 drum pada per
bulan Desember 2006 seharga Rp. 450.000 – Rp. 500.000,- sehingga apa bila 12
drum x Rp. 500.000,- = Rp. 6.000.000,-, jadi ada selisih Rp. 3.600.000,-. Dan
menaikkan Ongkos kerja Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu
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rupiah) sedang kenyataannya ongkos kerja 8 orang x Rp. 175.000,- = Rp.
1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian
terdapat selisih sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan oleh terdakwa adalah Rp. 3.600.000,- + 1.050.000,- = Rp. 4.650.000,4.

Pos Operasional Penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu :
1).

Biaya administrasi kantor sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga
puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif yaitu saksi Sudarman selaku PJAK
hanya diberi nota kosong oleh terdakwa untuk diisi barang-barang yang
dibelanjakandan

di

kantor

tidak

pernah

menerima

uang

dan

membelanjakan sesuai tertuang dalam Nota yang ada di SPJ;
2).

Meja tulis kantor sebesar Rp. 3.987.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan
puluh tujuh ribu rupiah) adalah fiktif , hal ini sesuai dengan kuitansi untuk
pembelian meja tulis tertanggal 16 Oktober 2006 saksi Sudarman selaku
PJAK dan saksi Kasiadi selaku PJOK hanya menandatangani sebagai
kelengkapan administrasi SPJ, dan sesuai kuintansi pembelanjaan meja
tulis kantor tertanggal 4 Mei 2006, 17 Mei 2006, 5 Juni 2006, 20 Juni
2006, 10 Juli 2006, dan 14 Juli 2006 dari Toko UD Wates Poncokusumo
pembelian meja tulis dilakukan sendiri oleh terdakwa sebelum ada
pencairan dana ADD/K Desa Belung Tahun 2006 yang pencairan tahap I
bulan September 2006 dan pencairan tahap II bulan Desember 2006,
sehingga untuk pembelian meja tulis adalah fiktif.

3).

Biaya alat komunikasi (HT) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
adalah fiktif, hal ini sesuai dengan kuitansi untuk alat komunikasi HT
tertanggal 16 Oktober 2006 saksi Kasiadi
Sudarman selaku PJAK

selaku PJOK

dan

saksi

hanya menandatangani sebagai kelengkapan
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administrasi SPJ, dan sesuai kuintansi pembelanjaan pembelian alat
komunikasi (HT) dilakukan sendiri oleh terdakwa sebelum ada pencairan
dana ADD/K Desa Belung Tahun 2006 yang pencairan tahap I bulan
September 2006 dan pencairan tahap II bulan Desember 2006,
Sehingga kerugian atau dana yang tidak digunakan sesuai peruntukannya
sebesar Rp. 7.122.000,-.( tujuh juta seratus dua puluih dua ribu rupiah)
-

Bahwa dengan demikian terdakwa didalam mengelola dana ADD/K tahun 2006 Desa
Belung Kecamatan Poncokusumo telah melakukan penyimpangan keuangan dari
beberapa pos kegiatan diantaranya adalah :
1.

Penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.

Pembangunan Insfrastruktur Rp. 17.784.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan
puluh empat ribu rupiah);

3.

Bantuan Dusun Rp. 4.650.000,- (empat enam ratus lima puluh ribu rupiah);

4.

Operasional penyelenggara Pemerintahan Desa Rp. 7.122.000,- (tujuh juta seratus
dua puluh dua ribu rupiah)

Sehingga dengan demikian akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan
negara sebesar Rp. 34.706.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)
jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU
No.

31

tahun

1999

tentang

Pemberantasan

Tindak

Pidana

Korupsi.

--------------------------------------------------------Subsidiair :
------- Bahwa terdakwa H. Muhammad Ridwan Sudono , selaku selaku Kepala Desa
Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berdasarkan Surat keputusan Bupati
Malang nomor 180/1083/KEP-DESA/429.012/2002 tanggal 5 November 2002, pada hari
dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi diantara bulan September 2006 sampai
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dengan bulan Desember 2006 atau setidak tidaknya pada tahun 2006, bertempat di Desa
Belung Kecamatan Poncokusumo Kabu]aten Malang atau setidaknya masih termasuk
didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, Dengan Tujuan
Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Penyalahgunaan
Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan
Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut
dilakukan dengan cara sebagai berikut:
-

Bahwa terdakwa diangkat sebagai kepala Desa Belung Kecamatan Poncokusumo
Kabupaten

Malang

berdasarkan

Surat

keputusan

Bupati

Malang

nomor

180/1083/KEP-DESA/429.012/2002 tanggal 5 November 2002, untuk masa jabatan
selama 10 (sepuluh) tahun;
-

Bahwa pada tahun anggaran 2006 Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang telah menerima bantuan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang TA. 2006 yang
mana berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
tahun 2006 disebutkan bahwa harus dibentuk suatu Penanggung Jawab Operasional
Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK);

-

Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan
(ADD/K) Tahun 2006 , pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan di desa Kepala
Desa

berfungsi

sebagai Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan

pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan; Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
(PJOK) adalah Sekretaris Desa atau perangkat desa yang mampu, berdasarkan
Keputusan Kepala Desa, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberhasilan
seluruh pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan dan Penanggung Jawab
Administrasi Kegiatan (PJAK) adalah Kaur Keuangan/ perangkat desa pada sekretariat
Desa berdasarkan Keputusan kepala Desa yang bertangung jawab atas penyelengaraan
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administrasi keuangan alokasi Dana Desa/ Kabupaten (ADD/K);
-

Bahwa Berdasarkan keputusan Kepala Desa Belung nomor 140/66/421.728.013/2006
tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan
Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) Alokasi Dana Desa/Kelurahan
(ADD/K) Tahun 2006 Desa Belung ditunjuk sebagai PJAK adalah ABD.FATAH dan
ditunjuk sebagai PJOK adalah KASIYADI dan dalam perjalanan waktu PJAK
ABD.FATAH meninggal dunia dan jabatan PJAK digantikan oleh SUDARMAN;

-

Bahwa bantuan Dana Alokasi Desa /Kelurahan Tahun 2006 yang diterima Desa
Belung Kecamatan Poncokusumo adalah sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta
rupiah) dimana dana sebesar tersebut diterima sebanyak 2 (dua) tahap yaitu tahap I
diterima sebesar 60 % yaitu sebesar Rp. 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua
ratus ribu rupiah) yang diterima pada tanggal 21 September 2006 sedangkan
penerimaan bantuan ADD/K pada tahap ke II sebesar 40% atau sebesar Rp.
42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima pada
tanggal 29 Desember 2006 di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit
Poncokusumo;

-

Bahwa setelah Bantuan ADD/K pada tahap I sebesar Rp.64.200.000,- (enam puluh
empat juta dua ratus ribu rupiah) diterima oleh PJAK yaitu ABD.FATAH dan pada
pencairan tahap ke II sebesar Rp. 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus
ribu rupiah) yang diterima oleh KASIYADI selaku PJOK dana tersebut selanjutnya
diminta oleh terdakwa dan dikelola sendiri oleh terdakwa, padahal berdasarkan
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun
2006 hal tersebut bukan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Desa Belung
Kecamatan Poncokusumo;

-

Bahwa bantuan ADD/K tahun 2006 yang cair pada tahap I tanggal 21 September 2006
sebesar Rp. 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan
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Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Tahun 2006 Desa Belung Kecamatan
Poncokusumo, dana ADD/K tahun 2006 tersebut digunakan untuk :
Bantuan Pemberdayaan Masyarakat:
1. Biaya bantuan operasional LPMD

Rp. 2.500.000,-

2. Bantuan Operasional TP-PKK

Rp. 4.000.000,-

3. Bantuan Operasional RT/RW

Rp. 4.600.000,-

4. Biaya Peningkatan Kualitas PLS

Rp. 2.000.000,-

5. Peningkatan stabilitas keamanan/Linmas

Rp. 5.400.000,-

6. Bangunan bulan bakti gotong royong

Rp. 1.000.000,-

7. Pembangunan insfra struktur pedesaan

Rp. 12.600.000,-

Biaya operasional pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa :
1. Bantuan tunjangan penghasilan Perangkat Desa Rp. 12.000.000,2. Bantuan operasinal penyelenggara Pem. desa

Rp. 14.100.000,-

3. Bantuan Operasional BPD

Rp. 3.000.000,JUMLAH

-

Rp. 64.200.000,-

Bahwa bantuan ADD/K tahun 2006 tahap II cair sebesar Rp. 42.800.000,- (empat
puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2006, dan setelah
diterima dana tersebut diminta dan kemudian dikelola seluruhnya oleh terdakwa, dan
sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Tahun 2006 Desa Belung
Kecamatan Poncokusumo, dana ADD/K tahun 2006 tersebut digunakan untuk :
1. Penanggulangan kemiskinan

Rp. 14.900.000,-

2. Bantuan Operasional LPMD

Rp. 1.245.000,-

3. Infrastruktur Pedesaan

Rp. 9.150.000,-

4. Bantuan Dusun

Rp. 14.000.000,-

5. Peningkatan derajat kesehatan

Rp. 1.505.000,-

6. Pembinaan karang taruna

Rp. 2.000.000,17

JUMLAH
-

Rp. 42.800.000,-

Bahwa didalam kenyataannya dana ADD/K yang telah cair pada tahap I sebesar
Rp.64.200.000,- dan yang cair pada tahap ke II sebesar Rp. 42.800.000,- tersebut yang
dikelola oleh terdakwa telah digunakan untuk :
Pemberdayaan Masyarakat :
a.

Penanggulangan Kemiskinan Rp. 14.900.000,-, yang seharusnya menerima dana
adalah

Kaur Kesra yaitu saksi KASIALI, tetapi dana tersebut diterima dan

dikelola sendiri oleh terdakwa dan dana tersebut digunakan untuk:
1.

Pembentukan kelompok gakin Rp. 300.000,-, diterima dan dikelola oleh
Kepala Desa;

2.

Biaya Pembelian kambing untuk 2 Pokmas warga miskin Rp.12.000.000,-,
diterima dan dikelola oleh Kepala Desa;

3.

Transport bantuan Raskin Rp. 1.200.000,-, diterima oleh Mahfud;

4.

Transport angkutan pembelian kambing Rp. 800.000,-, diterima dan dikelola
oleh Kepala Desa;

5.

Biaya operasional pengawas/pendamping Pokmas Gakin Rp. 600.000,-,
diterima oleh Kasiali, Sudarman dan Samuri;

b.

Bantuan Operasional LPMD Rp. 3.745.000,- diterima oleh Tunggal Gatot (Ketua
LPMD).

c.

Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK Rp. 4.000.000,- diterima oleh Hj. Siti
Nur Fadilah.

d.

Bantuan Operasional RT/RW Rp. 4.600.000,- diterima dan dikelola oleh Kepala
Desa

e.

Bantuan Dusun Rp. 14.000.000,-, diterima dan dikelola Kasiyadi (PJOK),
digunakan untuk penyemiran Jalan Belung I dan jalan Belung II sepanjang kurang
lebih 600 meter.
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f. Bantuan Peningkatan derajat kesehatan Rp. 1.505.000,- diterima oleh Indah Syah
(Bidan Desa).
g. Bantuan peningkatan kualitas pendidikan Rp. 2.000.000,- diterima oleh A.
Syaikhuddin Romly digunakan untuk:
1.

Pembelian papan nama, buku rapot, kop surat SPP Rp. 665.000

2.

Pembelian 330 M2 karpet (3m x 10 lbr) Rp. 1.335.000,-.

h. Bantuan peningkatan keamanan (Linmas) Rp. 5.400.000,- diterima oleh Moh.
Zaini, digunakan untuk:
1.

Operasional anggota Linmas Rp. 3.600.000,-

2.

Beli perlengkapan artibut Linmas Rp. 300.000,-

3.

Biaya kegiatan peningkatan Hari Nasional Rp. 1.500.000,-.

i. Pembinaan Organisasi kepemudaan melalui Karang taruna Rp. 2.000.000,diterima oleh Agus Kuswanto, digunakan untuk:
1.

Biaya administrasi Rp. 50.000,-,

2.

Biaya pembuatan papan nama Rp. 100.000,-,

3.

Biaya pembuatan papan data Rp. 50.000,-,

4.

Biaya rapat anggota Rp. 400.000,-,

5.

Beli seragam sepak bola Rp. 600.000,-,

6.

Beli Perlengkapan sepak bola Rp. 150.000,-

7.

Beli seragam Volley Rp. 400.000,-

8.

Beli Perlengkapan volly Rp. 250.000,-.

j. Pelestarian kegotong royongan dan pelaksanaan bulan bakti gotong royong
masyarakat Rp. 1.000.000,- diterima oleh Kasiyadi (PJOK) digunakan:
1.

Biaya konsumsi kerja bakti Rp. 800.000,-,

2.

Biaya kegiatan 2 dusun Rp. 200.000,-.

k. Pembangunan Infrastruktur (rehab Balai desa) Rp. 21.750.000,19

1.

Tahap I sebesar Rp. 12.600.000,- diterima oleh Sdr. Sugito (Kaur
Pembangunan), digunakan untuk:
a.

Beli genting 4000 biji Rp. 4.000.000,-,

b.

Beli Kayu 4 m3 Rp. 7.200.000,-, Beli asbes Rp. 1.110.000,-, Beli paku
20 kg Rp. 120.000,-

c.

Beli talang karet Rp. 170.000,- (Dalam pelaksanaanya sdr. Sugito tidak
merasa menerima uang dan membelanjakan barang tersebut).

2.

Tahap II sebesar Rp. 9.150.000,- diterima dan dikelola oleh Kepala Desa,
digunakan untuk:
a.

Membeli genteng karang pilang 500 biji Rp. 500.000,-,

b.

Beli kayu 4 M3 Rp. 7.200.000,-,

c.

Ongkos kerja 5 orang Rp. 1.450.000,-

Operasional Pemerintah Desa dan BPD :
l. Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Rp. 12.000.000,diterima dan dikelola oleh Kepala Desa, digunakan untuk:
1.

Tunjangan penghasilan Kepala Desa Rp. 2.400.000,-

2.

Tunjangan Penghasilan Perangkat desa 8 orang Rp. 9.600.000,-

m. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 17.100.000,diterima oleh Sudarman (tetapi tidak pernah merasa menerima dan
membelanjakan uang tersebut), digunakan untuk:
1.

Biaya administrasi kantor Rp. 1.135.000,-,

2.

Pembelian meja tulis kantor Rp. 3.987.000,-,

3.

Biaya laporan ADD/K Rp. 600.000,-, Biaya pembuatan profil desa Rp.
400.000,-,

4.

Honorarium petugas kebersihan kantor Rp. 1.200.000,-,

5.

Biaya perbaikan mesin ketik 2 buah Rp. 400.000,-,
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6.

Biaya perjalanan kepala desa Rp. 2.200.000,-,

7.

Biaya telpon kantor Rp. 560.000,-,

8.

Biaya listrik kantor Rp. 820.000,-,

9.

Biaya PDAM Rp. 600.000,-,

10. Biaya operasional sepeda dinas Rp. 1.087.000,-,
11. Biaya Musbangdesa Rp. 1.600.000,-,
12. Biaya alat komunikasi (HT) Rp. 2.000.000,13. Biaya foto copy Rp. 511.000,o. Bantuan Operasional BPD Rp. 3.000.000,- diterima oleh
Ketua Drs. Moh. Thohir Amin, digunakan untuk:

-

1.

Honor pertemuan 17 orang Rp. 2.550.000,-

2.

Konsumsi pertemuan Rp. 450.000,-.

Bahwa

dalam pengelolaan dana ADD/K tahun 2006 Desa belung Kecamatan

Poncokusumo tersebut oleh terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang
seharusnya didasarkan pada DURK tahun 2006 Desa Belung , namun terdakwa telah
melakukan penyimpangan didalam membelanjakan keuangan dalam pos kegiatan :
1.

Penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
yaitu terdakwa telah melakukan menaikkan harga pembelian 40 (empat puluh)
ekor kambing untuk 2 (dua) kelompok masyarakat (pokmas) dengan harga per
ekor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hal dengan waktu pembelian
dan kualitas kambing yang sama dipasaran dapat diperoleh dengan harga Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor sehingga dengan demikian
diperoleh selisih harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

2.

pos Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yaitu pada hari dan tanggal yang tidak
dapat ditentukan dengan pasti pada bulan November 2006 sebagai berikut:
Tahap I sebesar Rp. 12.600.000,- sebagaimana dalam Laporan Pertanggung
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jawaban (LPJ) diperuntukkan :
1.

Beli genting 4000 biji Rp. 4.000.000,-,

2.

Beli Kayu 4 m3 Rp. 7.200.000,-, Beli asbes Rp. 1.110.000,-,

3.

Beli paku 20 kg Rp. 120.000,-

4.

Beli talang karet Rp. 170.000,-,

dalam kenyataannya, terdakwa tidak membelanjakan sepenuhnya yaitu hanya:
1.

Genteng hanya 500 biji = Rp. 500.000,-

2.

Kayu hanya + 1 M3 = Rp. 1.800.000,-

3.

Beli asbes hanya + 36 biji (@ Rp.6000) = Rp. 216.000,-.

Total yang dibelanjakan Rp. 2.516.000,-, sehingga dana yang tidak digunakan
untuk rehab balai desa sebesar Rp. 10.084.000,Tahap II sebesar Rp. 9.150.000,- diterima dan dikelola oleh Terdakwa,
sebagaimana dalam LPJ diperuntukkan :
1.

Membeli genteng karang pilang 500 biji Rp. 500.000,-,

2.

Beli kayu 4 M3 Rp. 7.200.000,-,

3.

Ongkos kerja 5 orang Rp. 1.450.000,

dalam kenyataannya dalam tahap II ini hanya digunakan terdakwa untuk
membayar ongkos kerja sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima
puluh ribu rupiah) sedang pembelian bahan-bahan sudah dilaksanakan pada
tahap pertama, sehingga dana yang tidak digunakan untuk rehab balai desa
sebesar Rp. 7.700.000,-.(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
Sehingga total dana yang tidak digunakan untuk biaya rehab balai desa adalah
sebesar Rp. 17.784.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu
rupiah);
3.

Pos bantuan dusun yaitu dengan cara menaikkan harga pembelian aspal 12 drum
x @ Rp. 800.000,- = Rp. 9.600.000,-, pada hal kenyataannya 1 drum pada per
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bulan Desember 2006 seharga Rp. 450.000 – Rp. 500.000,- sehingga apa bila 12
drum x Rp. 500.000,- = Rp. 6.000.000,-, jadi ada selisih Rp. 3.600.000,-. Dan
menaikkan Ongkos kerja Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu
rupiah) sedang kenyataannya ongkos kerja 8 orang x Rp. 175.000,- = Rp.
1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian
terdapat selisih sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggung
jawabkan oleh terdakwa adalah Rp. 3.600.000,- + 1.050.000,- = Rp. 4.650.000,4.

Pos Operasional Penyelenggaraan pemerintahan Desa yaitu :
1).

Biaya administrasi kantor sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga
puluh lima ribu rupiah) adalah fiktif yaitu saksi Sudarman selaku PJAK
hanya diberi nota kosong oleh terdakwa untuk diisi barang-barang yang
dibelanjakandan

di

kantor

tidak

pernah

menerima

uang

dan

membelanjakan sesuai tertuang dalam Nota yang ada di SPJ;
2).

Meja tulis kantor sebesar Rp. 3.987.000,- (tiga juta sembilan ratus delapan
puluh tujuh ribu rupiah) adalah fiktif , hal ini sesuai dengan kuitansi untuk
pembelian meja tulis tertanggal 16 Oktober 2006 saksi Sudarman selaku
PJAK dan saksi Kasiadi selaku PJOK hanya menandatangani sebagai
kelengkapan administrasi SPJ, dan sesuai kuintansi pembelanjaan meja
tulis kantor tertanggal 4 Mei 2006, 17 Mei 2006, 5 Juni 2006, 20 Juni
2006, 10 Juli 2006, dan 14 Juli 2006 dari Toko UD Wates Poncokusumo
pembelian meja tulis dilakukan sendiri oleh terdakwa sebelum ada
pencairan dana ADD/K Desa Belung Tahun 2006 yang pencairan tahap I
bulan September 2006 dan pencairan tahap II bulan Desember 2006,
sehingga untuk pembelian meja tulis adalah fiktif.

3).

Biaya alat komunikasi (HT) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
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adalah fiktif, hal ini sesuai dengan kuitansi untuk alat komunikasi HT
tertanggal 16 Oktober 2006 saksi Kasiadi
Sudarman selaku PJAK

selaku PJOK

dan

saksi

hanya menandatangani sebagai kelengkapan

administrasi SPJ, dan sesuai kuintansi pembelanjaan pembelian alat
komunikasi (HT) dilakukan sendiri oleh terdakwa sebelum ada pencairan
dana ADD/K Desa Belung Tahun 2006 yang pencairan tahap I bulan
September 2006 dan pencairan tahap II bulan Desember 2006,
Sehingga kerugian atau dana yang tidak digunakan sesuai peruntukannya
sebesar Rp. 7.122.000,-.( tujuh juta seratus dua puluih dua ribu rupiah)
-

Bahwa dengan demikian terdakwa didalam mengelola dana ADD/K tahun 2006 Desa
Belung Kecamatan Poncokusumo telah melakukan penyimpangan keuangan dari
beberapa pos kegiatan diantaranya adalah :
1.

Penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2.

Pembangunan Insfrastruktur Rp. 17.784.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus delapan
puluh empat ribu rupiah);

3.

Bantuan Dusun Rp. 4.650.000,- (empat enam ratus lima puluh ribu rupiah);

4.

Operasional penyelenggara Pemerintahan Desa Rp. 7.122.000,- (tujuh juta seratus
dua puluh dua ribu rupiah)

Sehingga dengan demikian akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan
negara sebesar Rp. 34.706.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal
18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ---------------------------Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Penasehat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
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mengajukan 20. (dua puluh). orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan
sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
1. Saksi KASIADI;
•

Desa Belung mendapat ADD/K tahun 2005 dan 2006.

•

Anggaran

ADD

tahun

2006

desa

belung

sebesar

Rp.107.000.000,-;
•

Sebelum mendapat ADD dari bantuan Pemkab Malang
kepala desa membentuk panitia dimana untuk PJOK
ditunjuk KASIYADI, PJAK ditunjuk ABD. FATAH,
karena ABD. FATAH meninggal diganti SUDARMAN.

•

Tugas saksi selaku PJOK membagi uang untuk kegiatan
dan penanggung jawab atas dana ADD.

•

ADD desa Belung tahun 2006 menerima 2 kali dan tahap 1
diterima tanggal 21 September 2006 yaitu 60% sebesar
Rp.64.200.000-, dan tahap 11 diterima tanggal 29
Desember 2006 yaitu 40% sebesar Rp.42.800.000,-

•

Dana tahap I diambil di BRI cabang poncokusumo dan
yang mengambil saksi dengan disaksikan oleh sugito lalu
diminta oleh kepala desa dengan alasan untuk diamankan
sedangkan Pencairan dana ADD tahap II diambil diambil
di BRI cabang poncokusumo yang mengambil saksi
disaksikan oleh Sudarman juga diminta langsung oleh
kepala desa.

•

Bahwa saksi selama ditunjuk sebagai PJOK tidak
difungsikan melaksanakan kegiatan karena tugas saksi
diambil alih oleh kepala desa.
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•

Yang mengelola maupun yang membagi uang untuk
kegiata kepala desa.

•

Menurut saksi penggunaan dana ADD tidak sesuai rencana
hanya ½ sesuai rencana kegiatan dan ½ saksi tidak tahu;

•

Menurut saksi diketahui ada penyimpangan ADD tahun
2006 dimana penyimpangannya misalnya dana pencairan
tahap 1 sesuai DURK rehap balai desa hanya pengecatan
saja,dan dialihkan untuk bangun kamar mandi, beli kayu
tapi barangnya tidak ada hanya catatan, beli genting 4000,hanya dibelikan 500 biji;

•

Penyimpangan pencairan dana tahap II seharusnya
digunakan membeli genting karang pilang sebayak 500
biji, beli kayu 4 M3, ongkos kerja tapi alokasi tersebut
sebenarnya sudah dilaksanakan tahap 1 tapi kenyataannya
hanya untuk bayar tukang.

•

Selain hal tersebut diatas ada penyimpangan lainnya
misalnya: penanggulangan kemiskinan diberi

bantuan

berupa kambing untuk desa belung 1 dan 11 sebanyak 40
ekor yang seharusnya untuk 1 ekor kambing harganya Rp
300.000,- tapi dibelikan oleh kepala desa 1 ekor kambing
ditafsir

seharga

Rp.l50.000,-

dan

untuk

anggaran

penanggulangan kemiskinan sebesar Rp. 12.000.000,-;
•

Bahwa pembelian meja tulis untuk kantor barangnya ada
ada tapi dari hasil pembelian tahun 2005 sebelum ADD
tahun 2006 dan yang beli saat itu Pak. Zaeni.

•

Sebagai penanggung jawab rehap balai desa adalah pak.
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Sugito dan kenyataannya pak. Sugito tidak diberi
kewenangan tapi tugas tersebut diambil alih oleh oleh
Kepala desa, dan sesuai DURK anggaran rehab balai desa
sebesar RP. 21.750.000,-;
•

Untuk renofasi balai desa hanya pengecatan dan dialihkan
rehab kamar mandi desa;

•

Bahwa untuk kegiatan desa bulan januari sampai bulan
agustus dana dipinjami oleh kepala desa.

•

Mengenai pembelian kambing untuk gakin saksi melihat
ada kambingnya.

•

Mengenai pengaspalan

jalan

yang

dananya

kurang

3.000.000,- yang menalangi Kepala desa.
•

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan
bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak
benar, yang tidak benar bahwa pencairan dana semuanya
diserahkan ke bagian masing-masing pos;

•

Bahwa saksi membenarkan dalam

kwitansi-kwitansi

sebagai berikut adalah tanda tangan saksi :
o Kwitansi

No.1

tanggal

16

Oktober

2006

jumlah

uang

sebesar

Rp.2.500.000,- untuk pembayaran operasional LPMD
o Kwitansi No.1tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.295.000,untuk pembayaran pembelian administrasi LPMD ;
o Kwitansi No.2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.750.000,untuk pembayaran operasional Pengurus LPMD 3 orang ;
o Apakah benar Kwitansi No.3 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar
Rp.600.000,- untuk pembayaran Kegiatan Seksi Lingkungan Hidup ;
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o Kwitansi No.4 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.600.000,untuk pembayaran Kegiatan Seksi Sosial;
o Kwitansi No.2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.255.000,untuk pembayaran Kegiatan Seksi Keagamaan orang ;
o Kwitansi

No.1

tanggal

16

Oktober

2006

jumlah

uang

sebesar

Rp.2.500.000,- untuk pembayaran operasional LPMD;
o Kwitansi No.1 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.295.000,untuk pembayaran pembelian administrasi LPMD ;
o Kwitansi No.2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.750.000,untuk pembayaran operasional Pengurus LPMD 3 orang ;
o Kwitansi No.3 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.600.000,untuk pembayaran Kegiatan Seksi Lingkungan Hidup ;
o Kwitansi No.4 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.600.000,untuk pembayaran Kegiatan Seksi Sosial ;
o Kwitansi No.2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.255.000,untuk pembayaran Kegiatan Seksi Keagamaan orang ;
o Kwitansi

No.1

tanggal

16

Oktober

2006

jumlah

uang

sebesar

Rp.2.500.000,- untuk pembayaran operasional LPMD ;
o Kwitansi No.1 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.295.000,untuk pembayaran pembelian administrasi LPMD ;
o Kwitansi No.2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.750.000,untuk pembayaran operasional Pengurus LPMD 3 orang;
o Kwitansi No.3 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.600.000,untuk pembayaran Kegiatan Seksi Lingkungan Hidup ;
o Kwitansi No.4tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.600.000,-
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untuk pembayaran Kegiatan Seksi Sosial ;
o Kwitansi No.2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.255.000,untuk pembayaran Kegiatan Seksi Keagamaan orang ;
o Kwitansi

No.2

tanggal

16

Oktober

2006

jumlah

uang

sebesar

Rp.4.000.000,- untuk pembayaran operasional PKK ;
o Kwitansi No.1 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.315.000,untuk pembayaran Aministrasi PKK;
o Kwitansi No.2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.600.000,untuk pembayaran Biaya Rapat PKK ;
o Kwitansi No.3 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.525.000,untuk pembayaran Pelatihan Pengurus PKK ;
o Kwitansi No.4 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.250.000,untuk pembayaran Raker PKK diKecamatan ;
o Kwitansi No.5 tanggal 16 Oktober 2006 umlah uang sebesar Rp.500.000,untuk pembayaran Operasional PKK ;
o Kwitansi

No.2

tanggal

16

Oktober

2006

jumlah

uang

sebesar

Rp.4.000.000,- untuk pembayaran operasional PKK ;
o Kwitansi No.1tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.315.000,untuk pembayaran Aministrasi PKK ;
o Kwitansi No.2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.600.000,untuk pembayaran Biaya Rapat PKK ;
o Kwitansi No.3 tanggal 16 Oktober 2006 umlah uang sebesar Rp.525.000,untuk pembayaran Pelatihan Pengurus PKK ;
o Kwitansi No.4 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.250.000,untuk pembayaran Raker PKK diKecamatan ;
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o Kwitansi No.5 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.500.000,untuk pembayaran Operasional PKK ;
o Kwitansi

No.2

tanggal

16

Oktober

2006

jumlah

uang

sebesar

Rp.4.000.000,- untuk pembayaran operasional PKK ;
o Kwitansi No.1 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.315.000,untuk pembayaran Aministrasi PKK ;
o Kwitansi No.2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.600.000,untuk pembayaran Biaya Rapat PKK ;
o Kwitansi No.3 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.525.000,untuk pembayaran Pelatihan Pengurus PKK;
o Kwitansi No.4 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.250.000,untuk pembayaran Raker PKK diKecamatan ;
o Kwitansi No.5 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.500.000,untuk pembayaran Operasional PKK ;
o Kwitansi No.6 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.600.000,untuk pembayaran Biaya Pembinaan Kader PKK;
o Kwitansi No.7 tanggal 16 Oktober 2006jumlah uang sebesar Rp.525.000,untuk pembayaran Pembelian Seragam PKK ;
o Kwitansi

No.3

tanggal

16

Oktober

2006

jumlah

uang

sebesar

Rp.4.600.000,- untuk pembayaran Operasional RT/RW ;
o Kwitansi No.1 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah uang sebesar Rp.500.000,untuk pembayaran Operasional PKK ;
•

Kwitansi pembayaran yang tidak sesuai menurut saksi ?
- Ada, misalnya Kwitansi No.7 tanggal 16
Oktober

2006

jumlah

uang

sebesar
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Rp.12.600.000,-

untuk

pembayaran

Pembangunan Infrastruktur (rehab balai desa);
- Kwitansi No. 1 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar Rp.4.000.000,- untuk pembayaran
pembelian genting;
- Kwitansi No.2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar Rp.7.200.000,- untuk pembayaran
kayu 4m3 12x8 Cm a Rp.1.800.000,- Kwitansi No. 3 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar Rp.1.110.000,- untuk pembayaran
Esbes polos/internit.
- Kwitansi No. 4 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar Rp. 120.000,- tanggal 16 Oktober
2006 untuk pembayaran paku 20 kg a.Rp. 6000,- Kwitansi No. 5 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar Rp. 170.000,- untuk pembayaran
talang karet.
- Kwitansi No. 9 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar 17.000.000,- untuk pembayaran
operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- Kwitansi No. 1 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar Rp.1.135.000.- untuk pembayaran
Administrasi kantor.
- Kwitansi No.13 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembayaran
Alat komonikasi (HT).
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- Kwitansi No.10 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk pembayaran
Operasional BPD.
- Kwitansi No.1 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar Rp.2.550.000,- untuk pembayaran
Honor pertemuan 2 kali 17 orang.
- Kwitansi No. 2 tanggal 16 Oktober 2006 jumlah
uang sebesar Rp.450.000,- untuk pembayaran
Konsumsi pertemuan.
•

saksi ikut tanda tangan kwitansi padahal tidak sesuai karena saksi disuruh oleh pak
Kepala desa selain itu karena semuanya sudah tanda tangan tetapi tidak ada
paksaan ;

•

Bahwa yang menyerahkan uangnya sesuai kwitansi pada masing-masing pos
kegiatan adalah Kepala Desa sendiri ;

•

Bahwa pembangunan kamar mandi sudah tidak rapatkan didesa ;

•

Pembelian 4 m3 kayu saksi tahu yang saksi tahu pembelian kayu kurang lebih
hanya 2 m3 kayu.;

•

Pembelian meja tulis kantor tidak sesuai karena meja tulis kantor pembeliannya
bulan juni 2006;

•

pembelian meja tulis kantor pada saat ADD belum turun;

•

Pembelian HT tidak sesuai prosedur karena tahun 2005 sudah ada sedangkan
pembelian HT tahun 2006 tidak ada;

•

Diketahui ada penyelewengan dana ADD tahun 2006 pada tahun 2007 oleh
masyarakat desa yaitu mengenai pembangunan Rehab balai Desa tidak sesuai
DURK;
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•

Bahwa setelah diketahui di Desa Belung ada masalah mengenai dana ADD dari
kabupaten turun memeriksa yang memeriksa dari kabupaten adalah Bawasda;

•

1 (satu) hari kwitansi terkumpul langsung selesai saksi tanda tangani dan saksi
menanda tangani kwitansi di Kantor desa;

•

Bahwa untuk pencairan dana ADD ada rapat sosilisasi dan saksi ikut menghadari
rapat;

•

Bahwa saksi tidak tahu penyemiran jalan yang semula kekurangan dananya
ditalangi Kepala Desa lalu diambilkan anggaran ADD;

•

Bahwa laporan surat pertanggung jawaban (SPJ)di terima oleh Camat dan tidak
ada masalah;

2. Saksi SUDARMAN
•

Desa Belung mendapat bantuan ADD dari Kabupaten
Malang mulai tahun 2005,2006 dan tahun 2007.

•

Jabatan saksi anggaran ADD tahun 2006 sebagai PJAK
mengganti ABD.FATAH karena meninggal;

•

ADD yang pertama turun saksi tidak tahu karena
ABD.FATAH, saat itu belum meninggal.

•

Yang saksi tahu ADD yang pertama pengelolaan untuk
kegiatan PKK dan penanggulangan kemiskinan.

•

Yang menerima dana ADD yang kedua Pak. Kasiadi dan
diminta oleh kepala desa.

•

Dana ADD yang kedua turun sejumlah Rp. 45.000.000,-

•

Bahwa cara kepala desa meminta saat dana saksi ambil di
BRI cabang

puncokumo lalu diminta dengan alasan

untuk diamankan;
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•

Bahwa sesuai DURK kegiatan yang direncanakan ADD
tahun 2006 didesa ada yang sesuai dan ada yang tidak
sesuai, yang tidak sesuai adalah masalah rehab balai desa
dan rehap kamar mandi yang tidak termasuk dalam DURK.

•

Mengenai beli ATK tidak sesuai dengan DURK karena
pembelian ATK dan saksi hanya

menerima kwitansinya

saja dari kepala desa.
•

Saksi

pernah tanda tangan kwitansi dan menurut saksi

kwitansi tersebut tidak sesuai presedur dan tidak sesuai
posnya;
•

Bahwa kerugian ADD tahun 2006 di desa Belung yang
saksi ketahui di Kejaksaan Rp.35.000.000,-

•

Saksi tidak tahu rehab balai desa tidak sesuai DURK dan
ternyata

tidak

dilaksanakan

hanya

pengecatan

dan

dialihkan pembuatan kamar mandi serta tidak dibuatkan
BAP;
•

Membangun kamar mandi ini siatif Kepala desa;

•

Yang membagi dana kegiatan ke masing-masing pos
adalah Kepala desa;

•

Mengenai pengaspalan jalan yang dianggarkan sebesar
Rp.14.000.000; ternyata biaya kurang Rp.3.000.000,- siapa
yang menalangi kekurangannya adalah Kepala desa;

•

Bahwa yang bertanggung jawab keuangan adalah PJOK;

•

Bahwa setiap kegiatan selesai ada laporan;

•

Bahwa alasan sehingga harga kambing tidak sama karena
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tergantung besar kecilnya kambing;
•

Saksi tidak tahu ketika dana ADD akan turun Kepala desa
mengadakan rapat;

•

Diketahui ada penyimpangan Rp.35.000.000,- dan saksi
mendapat honor Rp.600.000,- dan saksi tanda tangan
kwitansi, pada wakytu itu

menanda tangani kwitansi

tersebut atas perintah Kepala desa;
•

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan
keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar,
yang tidak benar mengenai pembangunan kamar mandi
dirapatkan,

honor

PJUK

bukan

Rp.600.000,-

tapi

Rp.700.000,-;
•

Bahwa semua kwitansi sudah ditanda tangani semua;

•

Bahwa yang mengetik kwitansiadalah saksi ;

•

Bahwa yang menentukan besar jumlah uang di kwitansi
adalah Kepala Desa;

•

Bahwa saksi

menanda tangani kwitansi setelah Kepala

Desa dan penerima bantuan;
•

Bahwa penerima bantuan, ada yang tanda tangan kwitansi
di Kantor desa dan ada yang tanda tangan dirumah;

•

Bahwa pembelian HT sesuai DURK ADD tahun 2006
barangnya tidak ada tapi HT pembelian tahun 2004;

•

Bahwa pembelian jumlah asbes tidak sesuai jumlahnya
dan saksi melihat sendiri;

•

Bahwa Pembuatan kamar mandi tidak dirapatkan dan
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Pembelian genting tidak sesuai jumlahnya;
•

Bahwa Bawasda pernah datang di Desa; tetapi petugas
audit tidak pernah datang di Desa;

•

Bahwa Laporan SPJ diterima dan SPJ itu di diserahkan
akhir tahun 2006;

•

Bahwa diketahui ada kejanggalan ADD awal tahun 2007;

•

Saksi tahu harga kambing perekor Rp. 150.000,- karena
ada orang memjual kambing yang besarnya sama sesuai
kambing yang dibagi di Desa;

•

Anggaran ADD tahun 2006 turun 2 kali yaitu : tahap I
tarun bulan September 2006 Rp.64.200.000,-dan Tahap II
bulan desember 2006 Rp.40.800.000,-;

•

Bahwa saksi tahu kegiatan Desa sudah dimulai sejak bulan
januari hingga bulan Agustus tahun 2006 sebelum ADD
turun dan yang menanggung Kepala desa;

•

Bahwa sebagai penanggungjawab ADD adalah PJOK;

3.S A M U R I,
•

Bahwa saksi tahu kalau dana ADD turun dari Kepala
Desa;

•

Bahwa

sesuai prosedur ADD tahun 2006 yang tidak

sesuai yang saksi ketahui adalah masalah harga kambing
40 ekor oleh Kepala Desa dianggarkan per ekor Rp.
300.000,- padahal di pasar hewan per ekor Rp.150.000,•

Bahwa Jumlah kambing 40 ekor dibagai berapa
kelompok dibagi 2 kelompok masing-masing mendapat
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20 ekor;
•

Bahwa Kambing yang dibagikan kecil dan saksi ikut
membagi kambing 1 orang mendapat 1 ekor kambing;

•

Bahwa

Surat pertanggung jawaban (SPJ) diterima di

Pemkab hal tersebut saksi ketahui dari dari PJAK;
•

Bahwa tidak ada rehab balai desa , cuma dicat saja ;

•

Untuk pembangunan kamar mandi tidak termasuk dalam
DURK dan

pembangunan kamar mandi itu pernah

ditanyakan katanya Kepala Desa anggarannya diambil
dari anggaran ADD dan pernah dirapatkan dan disetujui;
•

Mengenai pengajuan rencana ADD sifatnya bukan rapat
tapi sosialisasi dan saksi ikut menghadiri;

•

Atas

keterangan

saksi

terdakwa

membenarkan

keterangannya;

4. Hj.SITI NUR FADILAH,
•

Saya di desa Belung sebagai tim penggerak PKK dan Dananya diambil dari
ADD tahun 2006;

•

Dana ADD Desa Belung pada Tahun 2006 sebesar Rp. 107.000.000,-dan
saksi

menerima

dana

PKK

tanggal
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September

2006

sebesar

Rp.4.000.000,-;
•

Bahwa saksi menerima dana tersebut sesuai DURK ;

•

Saksi tahu dana ADD desa Belung sebesar Rp.107.000.000,- Dari
musyawarah desa dan saksi ikut sebagai tim penggerak PKK;

•

Saksi menerima dana pembinaan PKK yang membagi PJOK ada saat itu;
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•

Saksi menerima dana pembinaan bertahap;

•

Bahwa untuk anggaran alokasi lainnya yang saksi tahu misalnya anggaran
gakin dibelikan berupa kambing karena yang membeli kambing Kepala Desa
di peternakan dengan harga Rp.300.000,-dengan jumlah 40 ekor;

•

Saksi mengambil dana PKK di kantor Desa dan uangnya sudah dimasukan
dalam amplop dan tertulis;

•

Sebelum dana ADD turun pada bulan januari sampai dengan Agustus sudah
ada kegiatan,dananya dipinjami oleh Kepala Desa dan itu sudah
dimusyawarah oleh Kepala Desa ;

•

Saksi mendengar ada kabar dana ADD turun setelah diberi tahu oleh Kepala
Desa ;

•

Pembagian uang untuk kegiatan disaksikan oleh aparat desa, Kepala Desa
dan PJOK,PJAK dan siperima dana ikut hadir;

•

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangannya;

5.M ALI IKHWAN,
•

Pekerjaan saya sebagai blantik kambing;

•

Bahwa yang saksi ketahui ada kambing di balai desa pada tahun 2006;

•

Jumlah kambing dibalai desa 40 ekor jenis gibas;

•

kambing besarnya tidak sama ada yang besar ada yang sedang ada juga yang
kecil;

•

kira-kira harga kambing yang kecil Rp.100.000 dan yang esar Rp.200.000,-;

•

Ada yang tanya yaitu pak modin dan Pak. Jaini tentang harga kambing dan
saya jawab harga kambing yang kecil sekitar Rp.100.000,- dan yang besar
Rp.200.000,-dan itu terjadi dua tahun yang lalu;
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•

Saksi melihat kambing dibalai desa darib jarak 5 M;

•

Dengan jarak 5 M sudah dapat menaksir harga kambing karena saya blantik;

6.K A S I A L I,
•

Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Belung tahun 2002 sampai dengan
2012;

•

Dana ADD tahun 2006 desa Belung sebesar Rp.107.000.000,-

•

Sebagai PJOK adalah Kasiyadi dan sebagai PJAK adalah Abd. Fatah meninggal
diganti Sudarman;

•

Saksi tahunya DURK sudah jadi;

•

Kambing 40 ekor sudah dibagi di 2 dusun yang masing-masing mendapat 20
ekor;

•

Katanya Kepala Desa harga kambing 1 ekor Rp.300.000,-;

•

Jenis kambingnya gibas dan besar kambing berfariasi;

•

Ada yang tidak cocok mengenai kambing misalnya besar kambing dan harga
dipasaran tidak cocok . Dipasaran harga kambingnya antara Rp.100.000,sampai Rp.150.000,-;

•

Saksi

telah ditunjukkan dipasar oleh Pak.Ikwan kalau harga kambing

Rp.300.000,- ternyata besar tidak seperti pembelian Kepala desa;
•

Pembelian kambing sudah dimasukkan di SPJ dan dalam DURK untuk gakin;

•

Dalam DRUK pembelian kambing yang menetukan ABD.FATAH dan Kepala
desa;

•

Yang ditunjuk pengurus sesuai rapat dalam penggulangan kemiskinan yang
diujutkan pembelian kambing adalah Pak. Suprawi tapi tidak difungsikan;

•

Dana pembelian kambing dianggarkan Rp.12.000.000,-

•

Selanjutnya atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada yang benar dan
39

ada yang tidak benar dan yang tidak benar ialah Terdakwa pada saat pembagian
kambing tidak hadir karena saya ada tamu an Saksi yang membagi kambing
pada orang yang berhak;
7.KHOIRUL HUDA,
•

Saya menerima kambing tahun 2006 bulannya lupa;

•

Setiap keluarga gakin mendapat 1(satu) ekor kambing;

•

Yang membagi kambing Pak.Kasiadi;

•

Setelah saksi menerima kambing saksi pelihara setelah punya anak 1 anaknya
mati karena kambingnya sakit saksin jual diblantik;

•

Saksi jual kambingnya untuk biaya sekolah anak saya;

•

Saksi jual kambingnya laku berapa laku Rp.100.000,-

•

Pada saat saksi menerima kambing kambingnya semua tidak rata besarnya ,
kambing kecil dan kurus;

•

Pada saat pembagian kambing Kepala desa tidak ada ditempat ;

•

Harga kambing per ekor ditafsir harganya Rp.100.000,-

8.TUNGGAL GATOT SETYOATMOKO,
•

Saksi menjabat didesa sebagai ketua LKMD dan saksi tidak tahu secara detil
alokasi ADD di desa Belung;

•

Saksi pernah tanda tangan DURK dirumah dan yang datang dirumah ABD.
FATAH dan saksi tidak sempat membaca DURK;

•

Untuk operasional LKMD ada dananya ;

•

Saksi tahu pembagian kambing saat ada warga menerima kambing;

•

Saksi tahu harga kambing per ekor Rp.300.000,-

•

Saksi tahu ada rehab balai desa tapi cuma di cat dan saksi sempat ditegur oleh
warga karena saksi selaku ketua LKMD mengenai rehab balai desa;
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•

Kalau menurut DURK harga kambing Rp.300.000,- per ekor tapi tetangga beli
yang besarnya sama seperti pemberian kambing dari desa cuma seharga
Rp.80.000,-

•

Dana ADD cair sebanyak 2 kali,tahap I bulan September dan tahap II bulan
Desember dana ADD besarnya Rp.107.000.000,-

•

Saksi

tahu dana ADD cair dari Pak.Kasiadi dan bilang kalau dana ADD

tersebut diminta Kepala Desa;
•

Dana operasional LKMD yang saksi terima sebesar Rp.3.000.000,-

•

Saksi menerima Dana LKMD dirumah diantar oleh Pak. Abdul fatah sendiri
dan ada tanda terimanya ;

•

Atas keterangan saksi,Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang
tidak benar, dan yang tidak benar bahwa saksi pernah hadir rapat yang dibahas
pembangunan desa,Saksi menerima operasional LKMD di kantor desa tidak
dirumahdan Harga kambing per ekor tidak Rp.80.000,- tapi per ekor
Rp.300.000,-

9.Drs.MOH.THOHIR AMIN,
•

Saksin menjabat di Desa Belung sebagai Ketua BPD;

•

Bahwa saksi ikut rapat DURK dan saksi tanda tangan daftar hadir rapat ;

•

Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah masalah rehab balai desa;

•

Dana ADD cair 2 kali tahap I cair bulan September tahun 2006 40% dan tahap
II cair bulan januari 2007 40% dan dana ADD di Desa Belung tahun 2006
sebesar Rp.107.000.000,-

•

Bahwa

cara pembagiannya diberikan kepada tiap-tiap pos dan uangnya

dimasukkan dalam amplop;
•

Yang bagi aparat desa dan terdakwa juga hadir serta yang menerima hadir
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dibalai desa dan tanda tangan dalam kwitansi;
•

PJOK adalah Pak.Kasiadi dan PJAK adalah Pak.Abd.Fatah meninggal diganti
Sudarman;

•

Bahwa uangnya semua sudah habis dibagikan;

•

Bahwa dalam pelaksanaan tidak ada penyimpangan ;

•

Rehab balai desa dananya Rp.21.000.000,-;

•

Untuk gakin yang dirupakan bentuk kambing jumlah kambingnya yang akan
diberikan kepada yang berhak kambingnya 40 ekor ;

•

Mengenai besar kecilnya kambing saksi tidak sempat melihat secara detil;

•

Yang membeli kambing Terdakwa dan tahunya saya dari kwitansi;

•

Yang mengambil dana ADD adalah PJOK;

•

Saksi tahu pencairan dana ADD tahap I dan pencairan dana tahap II saya tidak
tahu;

•

Sebelum dana ADD turun kegiatan didesa sudah dimulai bulan Januari sampai
bulan september tahun 2006 ,kegiatan tersebut sudah sudah dimusyawarahkan
dan disetujui;

10.IMAM DALUSI,
•

Bahwa saksi telah menerima l ekor kambing;

•

Saksi sebagai ketua kelompok dari 20 orang yang
ditunjuk berhak menerima bantuan kambing;

•

Saksi

menerima bantuan kambing dari desa tahun

2006 dan yang memberikan kambing pada saksi
adalah Pak. Modin;
•

Kambingnya saksi

terima jenis gibas dan a harga

kambing tidak sesuai;
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•

Sebenarnya
seharga

harga

kambingnya

Rp.300.000,-

tapi

telah

ditetapkan

kenyataan

besar

kambingnya tidak sesuai karena Menurut teman saksi
harga kambingnya Rp.85.000,-;
•

Teman saksi mengatakan harga kambing tidak sesuai,
karena teman saya membeli kambing Rp85.000,besarnya kambing sama yang saya terima dari desa;

•

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan
keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak
benar dan yang tidak benar adalah harga kambing
bukan Rp.85.000,- tapi Rp.300.000,- dan saksi
menerima bantuan kambing dari desa termasuk salah
sasaran karena saksi dikatagorikan orang mampu;

11. S U G I T O,
•

Jabatan saksi

di desa Belung sebagai Kaur

pembangunan;
•

Dana ADD tahun 2006 desa Belung mendapat kurang
lebih Rp.100.000.000,-;

•

Saksi tidak ikut menjadi panitia dan juga tidak ikut
rapat DURK;

•

Yang menjabat PJOK adalah Pak.Kasiadi dan yang
menjabat PJAK adalah Sudarma dan yang mencairkan
dana ADD adalah PJOK;

•

Pada waktu mencairkan dana ADD tahun 2006 tahap I
bulan September saksi ikut mencairkan dana ADD
bersama Kasiadi;
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•

Dana ADD di BRI cabang poncokusumo dan yang
mencairkan Pak.Kasiadi tapi setelah itu uangnya
diminta oleh Pak.Kades dengan alasan diamankan;

•

Selanjutnya setelah kepala desa memerintahkan dana
ADD

agar

Pak.Kasiadi

diserahkan

kepada

menyerahkan

dana

Bu.Kades
ADD

lalu

tersebut

dirumahnya, karena pada saat itu Bu.Kades tidak ada
dikantor desa;
•

Saksi tidak tahu pembagian di pos-pos;

•

Dana rehab balai desa sebesar Rp.21.000.000, yang
direhab asbes, genting dll;

•

Saksi

tidak melihat rehab desa karena saksi

mengerjakan

padat

karya

jadi

tidak

melihat

data/programnya;
•

saksi tahu ada pembagian kambing tetapi tidak tahu
pembelian kambing;

•

Saksi

ditunjuk sebagai pelaksana rehab balai desa

tetapi saksi

tidak difungsikan ternyata ditangani

kepala desa sendiri;
•

Dana untuk yang mengerjakan program padat karya
diambil dari anggaran padat karya;

•

Saksi sebagai pelaksana rehab balai desa berdasarkan
DURK bahan yang dibutuhkan misalnya pembelian
genting sebanyak 5000 biji ternyata cuma 500 biji, beli
kayu 8 kubik ternyata cuma l kubik, pembelian asbes
sebanyak antara 40 sampai 50 biji juga tidak sesuai
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dan dialihkan dana rehab balai desa ke pembangunan
kamar mandi;
•

Saksi tidak tahu ide siapa pembuatan kamar mandi;

•

Sebelum membangunan kamar mandi oeleh kepala
desa sudah dirapatkan terlebih dahulu;

•

Biaya membangun kamar mandi saksi tidak tahu tetapi
menurut saksi dengan dana Rp.21.000.000.000,tersebut diatas untuk rehab balai desa tidak sesuai;

•

Saksi tahu kalau membeli genting Cuma 500 biji ,
tahunya dari Pak.Jaeni;

•

Saksi menanda tangani pertanggung jawaban rehab
balai desa setelah selesai rahab;

•

Pengertian dari balai desa adalah termasuk semua
kantor desa;

•

Benar, kamar mandi termasuk wiyah kantor desa;

•

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan
keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak
benar dan yang tidak benar adalah : saya tidak
menyuruh dana ADD diserahkan kepada bu. Kades;

12.MUHAMAD ZAINI,
•

Dana ADD tahun 2006 desa belung sebesar Rp.107.000.000,-;

•

Turunnya dana ADD II tahap dan tahap I turun sebesar Rp. 62.000.000,- dan
tahap II saya tidak tahu;

•

Saksi ikut kepanitiaan sebagai Kaur keamanan ;

•

Dana post keamanan mendapat bantuan sebesar Rp.4.500.000,- untuk 20
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orang;
•

Saksi

tahu rehab balai desa dan anggarannya sesuai DURK sebesar

Rp.21.000.000,dan dengan dana tersebut hasilnya rehab tidak sesuai;
•

Saksi

ikut membantu rehab balai desa ditugasi mengambil barang ditoko

misalnya mengambil kayu untuk plafon, genting dan asbes;
•

Yang melaksanakan rehab balai desa serta yang menggaji pekerja adalah
Kepala desa ;

•

Yang direhab misalnya apabila genting yang rusak diganti, plafaon yang rusak
diganti dan yang masih bagus tidak perlu diganti jadi dipilah-pilah;

•

Pembangunan kamar mandi saksi tahu dan anggaranya diambil dari ADD;

•

Saksi tahu masalah kambing dan pada saat pembagian saya ada dan Kedaan
kambingnya ada yang besar ada yang kecil;

•

Jabatan saksi didesa sebagai kepetengan dan mendapat bagian sebagai Kaur
keamanan;

•

Untuk keamanan anggarannya diambil dari ADD;

•

Setelah direhab balai desa keadaannya bagus;

•

Membangun kamar mandi dirapatkan terlebih dahulu yaitu rapat mingguan
dihadiri perangkat desa;

•

Untuk mengadaan HT sudah ada sebelum tahun 2006;

•

Rapat pembangunan kamar mandi dihadiri 9 orang;

•

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan keterangan saksi ada
yang benar dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar adalah Pembelian
HT tahun 2006 tidak ada, tapi pembelian HT tahun 2006 4 buah;

13.AGUS KUSWANTO,
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•

Didesa Belung saksi sebagai Ketua karang taruna;

•

Karang taruna mendapat bantuan anggaran ADD
sebesar Rp. 2.000.000,-;

•

Dana tersebut saksi saluran kegitan olah raga;

•

Yang menyerahkan dana Kepala desa dirumahnya;

14. MOCHAMMAD KAHARUDDIN,Spd,
•

Saksi di desa Belung sebagai Ketua BPD sejak
tanggal 24 April hingga sekarang;

•

Tidak ada rehab balai desa tapi hanya pengecatan
genting saja;

•

Berdasarkan DURK ada pembelian genting tapi
tidak sesuai pembeliannya;

•

Saksi tidak tahu anggaran ADD tahun 2006 desa
Belung;

•

tindakan saksi sebagai Ketua BPD setelah mendapat
laporan dan mengecek rehab balai desa lalu
bersama tokoh masyarakat melapor kekecamatan;

•

Hasilnya Bawasda dari kabupaten turun dan
melakukan pengecekan didesa;

•

Anggaran dana rehab balai desa sebesar Rp.
21.000.000,-

•

Saksi

sempat membaca SPJ tentang rehab balai

desa;
•

Bahwa setelah diketahui ada penyimpangan tentang
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ADD tahun 2006 tindakan saksi mengadakan rapat
yang dihadiri Kepala desa dan anggota BPD dan
dari jawaban Kepala desa dana rehab balai desa
juga dialihkan ke Pembanguna kamar mandi;
•

Sekarang kondisi balai desa setelah ada penggatian
genting tidak bocor lagi;

•

Ada pembangunan kamar mandi dikantor desa saksi
tidak tahu;

•

Dasar saksi melapor saksi melihat DURK tahun
2006 yang tidak sesuai rehab balai desa karena
rehab balai ternyata hanya pengecatan saja;

•

Saksi

pelajari DURK tertera pembelian kayu,

genting dan asbes ternyata barang tidak ada;
•

Menurut saksi pengertian balai desa tidak termasuk
kantor desa dan kamar mandi karena saksi melihat
kantor desa hanya melihat pendopo dan gentingnya
saja;

•

Saksi

jarang datang dikantor desa sebelum

menjabat ketua BPD;
•

Jadi dasar saksi melapor hanya membaca DURK,
dan tidak melihat lainnya ;

•

Atas

keterangan

saksi

tersebut

Terdakwa

menyatakan bahwa ada yang benar dan ada yang
tidak benar dan yang tidak benar adalah :
- Pengecatan saja tidak benar;

48

- Masalah didatangi LSM yang benar laporan sudah
direncanakan ke LSM;

15.MULIADI FARID,
•

Saksi bekerja dilembaga LSM sebagai koordinator
lapangan dan saksi yang lapor dikejaksaan;

•

Yang saksi laporkan di Kejaksaan banyaknya
kwitansi dana ADD tahun 2006 yang tidak sesuai
tentang infra struktur rehab balai desa;

•

Tokoh masyarakat pernah menanyakan di kepala
desa tentang rehab balai desa tapi mulai tahun 2007
hingga tahun 2008 tidak ada ditindak lanjuti;

•

Saksi pernah melihat SPJ ADD tahun 2006;

•

Menurut saksi ada penyimpangan tentang rehab
balai

desa,misalnya

dugaan

penyimpangan

pembelian genting, asbes, kayu tapi barangnya tidak
ada;
•

Dana ADD tahun 2006 di Desa Belung turun II kali
dan tahap I turun bulan September dan tahap II
Nopember;

•

Dana ADD tahun 2006 desa Belung saksi tidak
tahu;

•

Yang

mencairkan

dana

ADD

PJOk

dari

keterangannya setelah dana dicairkan diminta
Kepala desa
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•

Dengan kejadian saksi menyarankan kepada kepala
desa

mengadakan

pertemuan

dengan

tokoh

masyarakat dan kepala desa tidak merasa bersalah
dan sudah sesui prosedur;
•

Saksi

tidak pernah melihat kondisi balai desa

belung sebelum ADD turun;
•

Saksi tidak pernah melihat rehab balai desa;

•

Atas

pertanyaan

keterangan

saksi,

Terdakwa

menerangkan keterangan saksi ada yang benar dan
ada yang tidak benar yang tidak benar adalah :
Saksi belum pernah datang di balai desa;
16. INDAH SYAH,
•

Saksi pernah diperiksa di Kejakksaan tentang masalah dana kesehatan dari
ADD tahun 2006 sejumlah Rp.1.505.000,- untuk meningkatkan derajad
kesehatandi posyandu termasuk kadernya;

•

Saksi tahu desa Belung menerima dana ADD karena saya mengikuti
musyawarah;

•

Desa Belung menerima dana ADD tahun 2006 sebesar Rp.100.000.000,. juta
lebih;

•

PJOK dijabat KASIYADI dan PJAK dijabat ABD.FATAH karena meninggal
dunia diganti SUDARMAN;

•

Saksi menerima dana kesehatan dikantor desa dan yang menyerahkan Kepala
Desa;

•

Saksi menghadiri pertemuan dibalai desa untuk membidangi kesehatan dan
atas undangan dari desa;
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•

Saksi mendapat bantuan dana ADD sebesar Rp.1.505.000,-untuk anggaran
kesehatan untuk bidang kesehatan 7 pos atas usulan;

•

Saksi menghadiri pertemuan dibalai desa 3 kali;

17. MOH.TOHA FAUZI,
•

Saksi di desa sebagai LSM Independen;

•

awalnya saksi didatangi BPD dan tokoh masyarakat
Desa Belung dan memberikan infomasi berkaitan
dengan penyelewengan dana ADD tahun 2006 atas
rehab balai desa, setelah itu saksi

pelajari dan

melihat data-datanya;
•

Saksi sempat juga menanyakan PJOK atas masalah
tersebut;

•

Saksi

melihat

kwitansi-kwitansi

misalnya

pembelian genting ternyata gentingnya tidak ada,
pembelian kayu ternyata kayunya tidak dan saya
sempat kroscek;
•

Tindakan yang saksi lakukan saksi datang di Kepala
desa dengan membawa SPJ memberi petunjuk
tentang pembelian genting maupun kayu agar tidak
menjadi gejolak;

•

Bahwa

dana

rehab

balai

desa

sebesar

Rp.21.000.000,-;
•

Saksi tidak tahu ada pembangunan kamar mandi ;

•

Saksi sempat melihat DURK tentang rehab balai
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desa;
•

Dana rehab balai desa cair 2 kalai yang I sebesar
Rp.12.000.000,- dan ke II sebesar Rp.9.000.000,-

•

Menurut saksi Rehab balai termasuk bagian kantor
desa;

•

Kamar mandi termasuk bagian kantor Desa;

•

Menurut saksi rehab balai desa tidak perlu direhab
karena masih layak;

•

Saksi tidak tahu ada pembangunan kamar mandi;

•

Tugas LSM bergerak sosial pada masyarakat yaitu
memantau, mengawasi dan mengontrol ;

•

Saksi pernah melapor kepada kecamatan mengenai
adanya penyelewengan dana ADD tahun 2006 di
desa Belung;

•

Dana ADD tahun 2006 di desa Belung turun II
tahap dan tahap I cair bulan September tahun 2006
60 % dan tahap II cair bulan Desember 2006 bulan
Desember 40 % ;

18. Drs.R.BAMBANG PRIANTO.
•

Jabatan saksi

adalah Kabid Pemberdayaan

Teknologi tepat guna dan sumberdaya Desa pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Malang;
•

Saksi menjabat mulai tahun 2005 hingga tahun
2008;
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•

Tugas saksi adalah
yang

berkaitan

membantu kepala badan

dengan

kegiatan

kegitan

pengembangn ekonomi pedesaan dan tehnologi
tepat guna sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi;
•

Saksi ikut menangani ADD tahun 2006;

•

Bahwa

Dana

ADD

desa

Belung

sebesar

Rp.107.000.000,•

Dana ADD desa Belung cair 2 tahap dan tahap I
cair sekitar bulan Agustus 60 % dan tahap II
dana cair antara bulan Desember 40 % ;

•

Syarat pengajuan ADD yaitu desa mengadakan
musyawarah untuk pembuatan daftar usulan
rencana kegiatan (DURK) dan DURK dilampiri
dengan persyaratan-persyaratan lainnya sesuai
dengan peraturan Bupati No.8 tahun 2006
dikirim ke Badan pemberdayaan masyarakat
(BPM) dan setelah berkas dianggap cukup maka
BPM

membuat

Nota

dinas

permohonan

pencairan kepada Bupati setelah disetujui Bupati
maka dana ADD lewat bagian keuangan dan
Bank Jatim ditransfer ke rekening PJOK;
•

ADD tahap ke II turun harus membuat SPJ tahap
I

harus

selesai

karena

syaratnya

untuk

mencairkan dana ADD tahap II dan kalau SPJ
nya belum selesai apabila bentuk Fisik masih
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ditolerir 1 bulan ,2 bulan apabila laporan
terlambat dan harus disesuaikan DURK;
•

Kalau

diketahu

ada

penyimpangan

harus

didatangi dan diselediki dan lapoarannya harus
diperbaiki;
•

ADD tahun 2006 pelaksanaan kegiatannya
dilakukan tahun 2005 itu tidak boleh ;

•

Saksi tahu dana ADD tahun 2006 desa Belung
ada masalah pada tahun 2007 yaitu mengenai
rehab balai desa;

•

Apabila ada peralihan fisik bangunan harus
melalui musyawarah dan dibuatkan berita acara
selain

itu

musyawarah

dihadiri

RT,RW,

perangkat desa, LKMD dan BPD;
•

ADD tahun 2006 laporan Surat pertanggung
Jawaban (SPJ) 2 kali yaitu pencairan tahap I
60% dan pencairan tahap II 40%;

•

Pencairan dana ADD tahap II bulan Desember
dan

yang

dilaporkan

surat

pertanggung

jawaban(SPJ) berupa fisik dan non fisik;
•

Apabila Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) belum
selesai ada toleransi 1 s/d 2 bulan harus
diselesaikan;

•

Idealnya ADD turun bulan Juni sudah didok oleh
DPR

karena

ADD

keluar

berdasarkan

persetujuan dariDPR;
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•

Selain PJOK dan PJAK tidak diperbolehkan
mengelola dana ADD;

•

Tugas saksi sebagai tim koordinasi program
pengelola

ADD

membantu

yang

proses

bertanggung

jawab

penyaluran

ADD,

memfasilitasi kelancaran kegiatan, memonitor
kegiatan

dan

melaporkan

hasilnya

kepada

Bupati;
•

SPJ ADD tahun 2006 desa Belung sudah
diterima artinya konsekwensinya DURK tahap I
dan DRUK tahap II sudah diterima dan sesuai;

•

Apa bila diketahui ada pengalihan dana ADD
harus ada BAP;

•

Kalau diketahui dalam pelaksanaan ADD tidak
sesuai DURK akan mendapat sanksi administrasi
dan juga peringatan dari Bupati;

•

Yang dimaksud sanksi administrasi adalah
diperiksa oleh Bawas dan dari hasil pemeriksaan
tersebut lalu dilaporkan kepada Bupati;

•

Yang menanda tangani SPJ adalah PJOK dan
diketahui oleh Kepala Desa dan disyahkan oleh
Camat;

•

Kwitansi

semua

tertulis

tanggal

16

diperbolehkan asalkan kegiatannya bulan itu;
•

Kepala desa tidak boleh memegang dana ADD;
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•

Menurut saksi pengertian balai desa adalah atap
termasuk pendopo;

•

Kalau diketahui ada perubahan anggaran harus
membuat berita acara;

•

Saksi tahu kalau ada penyimpangan ADD desa
Belung tahun 2008 setelah ada monitor Camat
dan Bawas turun;

•

Atas pertanyaan keterangan saksi Terdakwa
menyatakan bahwa ketererangan saksi tersebut
ada yang benar dan ada yang tidak benar yang
tidak benar adalah :

- SPJ tahap I dan tahap II tidak diterima tapi sudah
diterima;
- Bahwa rehab balai desa termasuk kamar mandi tidak
salah karena sudah ada musyawarah terlebih dahulu;
19. LILIK TRI SETIAWATI,
•

Jabatan

saya

sebagai

Kasi

Ekonomi

Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan
Kec.Poncokusumo, Kab. Malang sejak tahun
2002 hingga sekarang;
•

Yang

saksi

ketahui

perkara

ini

ada

penyimpangan penggunaan ADD tahun 2006
tentang pembangunan infrastruktur balai desa
Belung;
•

Anggaran rehab balai desa sesuai DURK sebesar
Rp. 21.000.000,56

•

Ternyata pelaksanaannya tidak sesuai karena
digunakan pembangunan kamar mandi;

•

Yang direhab setahu saksi Cuma pengecatan;

•

Kamar mandi bukan termasuk balai desa
melainkan bagian kantor desa;

•

balai desa termasuk pendoponya sedangkan
Kantor desa termasuk meliputi ruangan-ruangan;

•

ADD

tahun

2006

desa

Belung

sebesar

Rp.107.000.000,•

Dana ADD tahun 2006 desa Belung turun 2 kali
yaitu tahap I turun bulan September 2006 dan
tahap II turun bulan Desember 2006;

•

Yang mengelola dan yang melaksanakan adalah
tanggung jawab PJOK ;

•

Kepala Desa tidak boleh mengelola dana ADD;

•

Menurut saksi genteng saat itu masih layak pakai
tidak perlu diganti;

•

Di DURK tertera rehab kantor Desa;

•

Tugas saya berkaitan dengan ADD yaitu
membantu membuat DURk selain itu memberi
sosialisasi tentang ADD;

•

Surat pertanggung jawaban (SPJ) diterima;

•

Kalau diketahui ada perubahan pada DURK
harus membuat Berita Acara;

•

DURK tahap I diterima kemudian cair tahap II;
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•

Kalau

diketahui

ada

masalah

SPJ

harus

dibetulkan dan kalau doketahui ada peruhan
pada DURK harus dibuatkan Berita Acara;
•

Pencairan dana ADD tahap I tidak ada masalah;

•

Diketahui ada penyimpangan ADD setahun
kemudian;

•

Yang dimaksud penyimpangan apabila diketahui
DURK tidak sesuai dengan SPJ;

•

Setiap

tahun

ADD

turun

dikeluarkan

peraturannya SK dari Bupati;
•

Tugas Kepala Desa mengenai ADD sebatas
penanggung jawab pelaksanaan ADD tersebut;

•

Dana ADD tahun 2006 cair 2 tahap, tahap I cair
bulan September tahun 2006 dan tahap II cair
bulan Desember tahun 2006;

•

Setiap dana ADD turun dari Kab. Malang pihak
desa diberitahu dan agar untuk di cek dananya di
Bank;

•

Menurut saksi

kantor desa adalah bagian

ruangan kantor desa dan balai desa adalah
termasuk pendopo;
•

Tugas Kepala desa tentang dana ADD sebagai
penanggung jawab atas kegiatan dan juga berhak
menegur kalau kegiatan tidak sesuai;

•

Anggaran ADD tahun 2006 digunakan untuk
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kegitan mulai bulan januari sampai dengan
Desember tahun 2006;
•

Kalau diketahui ada penyimpangan dana ADD
pihak kecamatan harus bertindak tidak langsung
diselesaikan Kabupaten;

•

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa
menerangkan keterangan saksi ada yang benar
dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar
adalah :

- Semua balai desa dibenahi lalu di cat dan hanya
pengecatan saja tidak benar;
- PJOK membagi kepada masing-masing pos langsung
dana habis
20. HERRY ISWANTO,
•

Tugas saksi berkaitan ADD desa Belung
sehubungan dengan pengaduan masyarakat atas
penyelewengan

dana

ADD

kemudian

pemeriksaan dilakukan oleh tim dari kantor
Bawas dengan Ketua tim saya sendiri dan 2
anggota tim yaitu : SAWITRI HENDRASTUTI,
Sos dan R.SEPPY SETYA WARDHANA,sh
SESUAI DENGAN SURAT TUGAS KEPALA
Badan Pengawasan, kab. Malang;
•

Inspektorat tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah,
pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan
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pemerintah

desa

dan

pelaksanaan

urusan

desa

Belung

sebesar

pemerintah desa;
•

Dana

ADD

Rp.107.000.000,•

Saksi

tahu tentang rehab balai desa ternyata

tidak sesuai DURK mengenai rehab balai desa
tapi dialihkan pembangunan kamar mandi;
•

Isi dari pengaduan masyarakat dananya tidak
sesuai;

•

Hasil pemeriksaan Bawas ditemukan dalam
pelaksanaannya terjadi pengalihan penggunaan
dana ADD tahun 2006 kususnya dalam kegiatan
Rp.21.750.000,- dialihkan penggunaannya untuk
pemeliharaan dan perawatan balai desa serta
renovasi kamar mandi desa Belung tanpa disertai
dengan berita acara peralihannya;

•

Penyimpangan dana ADD tidak ada tapi
pengalihan ada misalnya rehab balai desa
dialihkan pembuatan kamar mandi;

•

saksi melihat lansung pengalihan rehab balai
desa ke pembangunan kamar mandi ;

•

Kepala Desa tidak boleh mengelola dana ADD
tapi sebagai pembina dan pengendali kelancaran
serta keberhasilan ADD;

•

Sangsinya mendapatkan peringatan keras dari
Bupati dan harus bertanggung jawab ;
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•

Saya tidak membaca SPJ desa Belung karena
tidak ada hubungannya dengan tugas saksi dan
sifatnya SPJ diterima sebagai administrasi dan
tugas saksi

adalah menindak lanjuti kalau

diketahui ada penyimpangan ;
•

Yang memeriksa saksi sendiri;

•

Berdasarkan DURK rehab balai desaq sebesar
Rp. 21.750.000,- sesuai pemeriksaan saksi tidak
bisa menghitung biaya biaya pengalihan rehab
balai desa ke pembangunan kamar mandi ;

•

berdasarkan peraturan Bupati yang bertanggung
jawab ADD adalah kepala desa;

•

Tugas PJOK pengendalian kegiatan;

•

Hasil pemeriksaan PJOK adalah diketahui dana
rehab balai desa dialihkan ke pembangunan
kamar mandi;

•

Kalau diketahui tidak sesuai DURK bentuknya
sangsinya adalah administrasi;

•

Selain sangsi administrasi tidak ada sanksi
lainnya dari Kabupaten;

•

Sanksi dari kabupaten harus mengganti bentuk
pembangunan dan diperhentikan jabatannya
sementara;

•

Yang dimaksud dengan pengalihan adalah dari
rehab balai desa ke pembangunan kamar mandi;
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•

Tahun 2006 datang di desa Belung;

•

Saksi datang memeriksa didesa Belung setelah
ada pengaduan dari masyarakat;

•

Point 4 peraturan Bupati menghapus piutang
saksi tahu uang itu milik terdakwa;

•

Piutang terdakwa kalau dihapus ditanggung
terdakwa sendiri;

•

Atas pertanyaan keterangan saksi , terdakwa
menerangkan keterangan saksi ada yang benar
dan ada yang tidak benar dan yang tidak benar
adalah :Rehab kamar mandi termasuk rehab
balai desa

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah
mengajukan saksi meringankan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1.MOCH.CHAFID,
•

Saksi

pernah menjabat didesa Belung sebagai anggota BPD

mulai tahun 1991 sampai dengan l996;
•

ADD desa Belung tahun 2006 sebesar Rp.107.000,- dan ADD
desa belung turun 2 kali;

•

Saksi tidak ikut membuat DURK karena saya naik haji;

•

Pelaksanaan ADD sudah dilaksanakan dan sudah ada buktibuktinya;

•

Renofasi balai desa sudah dilaksanakan dan BAD dalam hal ini
sebagai komisi A misalnya ada pembangunan kamar mandi dan
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perbaikan atas balai desa;
•

Sebelumnya pembangunan kamar mandi sudah dirapatkan dan
dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, BPD dan LKMD;

•

Alasannya kamar mandi diperbaiki karena termasuk lokasi kantor
dan satu wilayah;

•

Pembangunan kamar mandi tidak ada berita acaranya;

•

Yang mempunyai inisiatif membangun kamar mandi adalah
Kasiali (Pak.Modin);

•

Untuk pengetasan kemiskinan (gakin) dibelikan berupa kambing;

•

jumlah kambing seluruhnya 40 ekor;

•

Saat kambing ada dibalai desa saat itu yang ada perangkat desa
dan saya;

•

Transaksi kambing dibayar langsung;

•

Harga kambing per ekor Rp.300.000,- menurut penjual;

•

Saksi pernah melihat DURK tahap I cair dananya digunakan
untuk pembelian Kayu,genting dan asbes dan saat itu saya
tahunya pulang dari haji;

•

Cairnya dana ADD I bulan Desember tahun 2006;

•

Pada saat itu tidak ada yang mengomplin dana ADD tahun 2006 ;

•

Dana ADD tahap I untuk renofasi rehab balai desa;

•

Rehab balai desa berupa pengecatan, penggantian genting dan
penggantian kayu yang rusak;

•

Dana untuk renofasi balai desa ada yang dialihkan yaitu
membangun kamar mandi karena kamar mandinya rusak dan hal
tersebut sudah disepakati oleh BPD;
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•

Untuk rapat pengalihan pembangunan kamar mandi tidak ada
notulennya;

•

Setelah direnofasi biaya pembangunan kamar mandi menelan
biaya Rp.9.000.000,- sampai Rp.10.000.000,-

•

LKMD ikut menghadiri rapat pengalihan pembangunan kamar
mandi;

•

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benart ;

2.JOKO PRASETYO WAHONO,
•

Terdakwa pernah pesan kambing pada saksi pada bulan pebruari
2007;

•

Sebelum pesan kambing saksi sudah kenal dengan terdakwa;

•

Harga kambing per ekor Rp.300.000,-;

•

Kambingnya saksi kirim di kantor desa;

•

Di kantor desa saat itu ada aparat desa dan Kepala desa;

•

Kritiria kambing yang saya kirim sudah siap kawin dan besarnya
sama;

•

Kambingnya jenisnya kambing gibas;

•

Yang dimaksud harga kambing dikompen adalah karena harga
kambing ada yang Rp.275.000,- dan ada juga yang harganya
Rp.350.000,-;

•

Pertama pesan kambing diberi uang muka dulu sebesar
Rp.7.000.000,-

•

Kambing dikirim tanggal 12 Pebruari 2007 dan seluruhnya
uangnya sejumlah Rp.12.000.000,-;
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•

Yang menanggung biaya trnsport pengangkutan kambing
ditanggung Kepala desa;

•

Harga

kambing

per

ekor

Rp.300.000,-

termasuk

biaya

pemeliharaannya selama 1 minggu;
•

Yang mengenai besar kecinya kambing sedikit tapi bobotnya
sama;

•

Yang menerima kambing saat di kantor desa Kepala desa dan
yang membayar Kepala desa;

•

Saksi mendapat untung Rp.500.000,- atas penjualan tersebut;

3.SULTON AULIYA,
•

Pekerjaan saksi

dibangunan dan saksi pernah

bekerja di kantor desa Belung sebagai tenaga
bangunan ;
•

Yang menyuruh saksi adalah Pak.Gito;

•

Yang dikerjakan mengganti genting,mengganti
asbes, ngecat dan membangun kamar mandi;

•

Ada yang diganti kayunya misalnya diganti
rengnya, usuknya balai desa;

•

Ada yang diganti ruangannya misal ruangan pos
kamling, ruangan Sekretaris desa dan pembangunan
kamar mandi;

•

Saya mengerjakan bangunan dikantor desa Belung
selama 30 hari;

•

Saksi dibayar per hari Rp.25.000,-
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•

Saksi mulai mengerjakan bulannya lupa tapi tahun
2006;

•

Atas

keterangan

saksi

tersebut,

terdakwa

menyatakan bahwa keterangan saksi semuanya
benar ;
Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya
menerangkan hal-hal sebagai berikut :
•

Terdakwa menjabat Kepala Desa Belung mulai
akhir tahun 2002;

•

Pada saat mengadakan rapat DURK saat itu
dihadiri

BPD,LKMD dan tokoh

masyarakat;
•

PJOK dijabat Kasiadi dan PJAK dijabat
ABD.FATAH meninggal diganti Sudarman;

•

Tugas Kepala Desa sebagai pembina dan
pengendali

dan

mempertanggung

jawaban

pelaksanaan ADD;
•

tugas PJOK adalah pengendalian keuangan
ADD;

•

Tugas

PJAK

mempertanggung

jawabkan

administrasi;
•

Yang memberi petunjuk cara menyusun DURK
adalah dari kecamatan;

•

Petunjuk dari kecamatan antara DURK dan
kwitansi harus sesuai;
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•

Pada saat Dana ADD belum turun sudah ada
pelaksanaan

pembangunan

dan

kwitansi

pembelian bahan-bahan ada tapi pada saat itu
pelaksanaan yang dilakukan Kepala Desa
belum minta petunjuk;
•

Dana ADD turun 2 tahap, dan tahap I bulan
September 2006 turun sebesar Rp.64.000.000,dan tahap II bulan Januari turun sebesar
Rp.40.000.000,-

total

keseluruhan

Rp.107.000.000,•

Dana ADD untuk alokasi rehab balai desa
sebesar

Rp.12.600.000,-

untuk

pembelian

genting,asbes dan kayu sudah dilaksanakan dan
pembelian asbes ada kelebihan 300 biji dan
kelebihannya tersebut ditukar keramik untuk
membangun kamar mandi;
•

Pembangunan kamar mandi dirapatkan dulu
dansaat itu dihadiri oleh BPD maupun tokoh
masyarakat;

•

Bahwa untuk kelebihan bahan bangunan dari
rehab balai desa ke pembangunan kamar mandi
tidak

dilaporkan

dalam

SPJ

misalnya:

kelebihan kayu 3 kubik ditukar dengan bata dan
semen;
•

Pembelian genting sesuai DURK sejumlah
5000 biji tapi hanya mendapat 4.500 biji karena
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harga genting naik Rp.1000,- per biji dan
semua itu sudah dirapatkan ;
•

Bahwa harga kambing per ekor Rp.300.000,besar kecilnya sama ;

•

Biaya transport Rp.800.000,- yaitu untuk biaya
mengangkut

kambing

Rp.500.000,-

Rp.300.000,-

digunakan

mencari

dan

kambing

selama 3 hari sebelumnya dan seluruh biayanya
ditanggung sendiri;
•

Membangun kamar mandi karena kondisi
kamar mandi sudah rusak;

•

Rehab balai desa apa yang direhab misalnya
yang

rusak

diganti

yang

baru

misalnya

genting,kayu dan asbes diganti baru;
•

Pembuatan kamar mandi melalui rapat dan
usulan membuat kamar mandi dari Kasiali
(Kaur kesra) dan semua telah menyetujui;

•

Terdakwa

ikut menangani rehab balai desa

pada saat itu karena

ABDUL FATAH

meninggal sebelum pelaksanaan dan diganti
Pak.Gito karena Pak.Gito sudah ditunjuk padat
karya maka saya disuruh menangani rehab
balai desa sedangkan yang belanja Pak.Gito;
•

Dana rehab balai desa Rp.12.600.000,- dan
kamar mandi Rp.9.000.000,- pokoknya totalnya
Rp.21.900.000,-;
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•

Dana pembangunan kamar mandi membekak
menjadi

Rp.10.400.000,-

karena

bahan

bangunan naik;
•

Yang menghitung biayanya tukang;

•

Tukang dibayar dihitung harian;

•

Yang

belanja

bahannya

Pak.Gito

selaku

pelaksana Rehab balai desa;
•

Biaya

penyemiran

jalan

saya

tekor

Rp.3.000.000,- dari uang saya sendiri dan
hingga kini belum diganti;
•

Pergantian antara Pak.Abd.Fatah ke Pak.Gito
sudah sesuai prosedur;

•

Alasan tidak membuat berita acara tentang
peralihan rehab balai desa ke pembangunan
kamar mandi karena pembangunan tersebut
masih termasuk wilayah balai desa bukan
diluar wilayah balai desa;

•

Pembelian HT sudah dilaksanakan dan sebelum
ADD turun HT jumlahnya 6 dan setelah ADD
turun membeli 4 jadi seluruhnya 10 HT;

•

Pelaksanaan rehab balai desa anggarannya
Rp.12.000.000,;

•

Yang mencari tukang Pak.Gito;

•

Ada peralihan membangun kamar mandi
karena tidak ada kamar mandi selain itu
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dananya lebih dan pembangunan rehab balai
desa sudah selesai;
•

Yang membuat Notulen pembangunan kamar
mandi Sekretaris dan namanya lupa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum mengajukan Barang
bukti berupa :
•

Foto Copy Surat Bupati Malang Nomor : 141/785/421.012/2008, perihal Peringatan Keras
yang ditujukan kepada Kepala Desa Belung Kecamatan Poncokusumo ;

•

Foto Copy Surat badan Pengawasan Nomor : X.710/103/421.201/2008, perihal Hasil
Pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Desa
Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang yang ditujukan kepada Bapak Bupati Malang ;

•

Foto Copy 1 (satu) buah buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa /
Kelurahan Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Malang ;

•

Uang tunai Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

•

Uang tunai Rp.956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

•

Foto Copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DURK-PM) dan
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (DURK-PD) Program Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD / K)
Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang (sampul warna merah) ;

•

Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD / K)
Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang (sampul warna merah) ;

•

Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD / K)
Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang (sampul warna merah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan
dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai
berikut :
•

Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Belung pada tahun 2002 sampai
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dengan 2012;
•

Desa Belung mendapat ADD pada tahun 2005 dan 2006 dan untuk Anggaran
ADD tahun 2006 desa belung sebesar Rp.107.000.000,-;

•

Sebelum mendapat ADD Kepala Desa membentuk panitia dimana untuk PJOK
ditunjuk KASIYADI, PJAK ditunjuk ABD. FATAH dan

karena ABD.

FATAH meninggal diganti SUDARMAN dan dilakukan musawarah untuk
menyusun DURUK.
•

ADD desa Belung tahun 2006 diterima

2 tahap, tahap pertama

diterima

tanggal 21 September 2006 yaitu 60% sebesar Rp.64.200.000-, dan tahap kedua
diterima tanggal 29 Desember 2006 yaitu 40% sebesar Rp.42.800.000,•

Dalam pencairan dana ADD Desa Belung Tahun 2006 pada tahap I maupun
tahap II setelah dicairkan oleh PJOK lalu diminta oleh Kepala Desa dengan
alasan keamanan, selanjutnya PJOK tidak difungsikan karena tugas diambil alih
Kepala Desa;

•

Bahwa dana ADD telah

diberikan kepada tiap-tiap pos di balai desa dan

uangnya dimasukkan dalam amplop yang pada saat itu dihadiri aparat desa
,Terdakwa serta yang menerima hadir dibalai desa dan selanjutnya para
penerima tanda tangan dalam kwitansi;
•

Bahwa dalam laporan SPJ juga dilampirkan foto pada saat penerimaan dana
ADD di Balai Desa serta foto kambing yang akan dibagikan pada keluarga
miskin ;

•

Bahwa dana ADD/K tahun 2006 untuk Desa Belung telah diterima oleh masing
masing pengelola kegiatan serta dilaksanakan sesuai dengan DURK akan
tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan DURK ‘

•

Bahwa dana ADD/K tahun 2006 untuk Desa Belung dan kegiatan yang telah
diterima dan dilaksanakan sesuai DURK berdasarkan keterangan saksi yang
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dihadirkan di persidangan adalah :
o Bantuan Operasional LPMD Rp. 3.745.000,- diterima oleh Tunggal
Gatot (Ketua LPMD).
o Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK Rp. 4.000.000,- diterima
oleh Hj. Siti Nur Fadilah.
o Bantuan Peningkatan derajat kesehatan Rp. 1.505.000,- diterima oleh
Indah Syah (Bidan Desa).
o Bantuan peningkatan kualitas pendidikan Rp. 2.000.000,- diterima oleh
A. Syaikhuddin Romly ;
o Bantuan peningkatan keamanan (Linmas) Rp. 5.400.000,- diterima oleh
Moh. Zaini,;
o Pembinaan Organisasi kepemudaan melalui Karang taruna Rp.
2.000.000,- diterima oleh Agus Kuswanto;
o Bantuan Dusun Rp. 14.000.000,-, diterima dan dikelola Kasiyadi
(PJOK), digunakan untuk penyemiran Jalan , walaupn menurut
pengakuan saksi Kasiadi dana tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa
dan dalam kenyataannya berdasarkan keterangan saksi SUDARMAN
terdapat kekurangan dana

sebesar Rp. 3.000.000,- dan kekurangan

tersebut ditanggulangi oleh Terdakwa ;
•

Bahwa dana

ADD/K tahun 2006 yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan

DURK adalah :
o Penanggulangan

kemiskinan

sebesar

Rp.

12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yaitu terdakwa
telah menaikkan harga pembelian 40 (empat puluh)
ekor kambing dengan harga per ekor Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah)

pada hal dengan waktu
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pembelian dan kualitas kambing yang sama
dipasaran dapat diperoleh dengan hargaberkisar
antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai
dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) per ekor ;
o Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (rehab
desa) senilai Rp.21.000.000,antara lain berdasarkan
DURK

bahan

yang

dibutuhkan

misalnya

pembelian genting sebanyak 5000 biji ternyata
cuma 500 biji, beli kayu 8 kubik ternyata cuma l
kubik, pembelian asbes sebanyak antara 40 sampai
50 biji juga tidak sesuai dan dana tersebut dialihkan
ke pembangunan kamar mandi;
o Pos Operasional Penyelenggaraan pemerintahan Desa antara lain
mengenai yaitu

Meja tulis kantor

dan Biaya pembelian alat

komunikasi (HT) karena pembelian meja tulis kantor pada saat ADD
belum turun dan Pembelian HT tidak sesuai prosedur karena tahun
2005 sudah ada sedangkan pembelian HT tahun 2006 tidak ada;
•

Bahwa berdasarkan keterangan saksi JOKO PRASETYO
WAHONO, saksi adalah penjual kambing yang dibeli oleh
Terdakwa dan harga kambing per ekor Rp.300.000, jenisnya
kambing gibas dan harga kambing tersebut dikompen karena
harga kambing ada yang Rp.275.000,- dan ada juga yang
harganya Rp.350.000,-;

•

Anggaran rehab balai desa sesuai DURK sebesar Rp.
21.000.000,-ternyata pelaksanaannya tidak sesuai karena
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digunakan pembangunan kamar mandi;
•

Saksi Sugito ditunjuk sebagai pelaksana rehab balai desa
tetapi saksi tidak difungsikan ternyata ditangani kepala desa
sendiri;

•

Mengenai pengertian balai desa dari saksi saksi ada yang
mengartikan hanya

pendopo saja tetapi ada juga yang

mengatakan termasuk kantor desa secara keseluruhan jadi
termasuk kamar mandi;
•

Bahwa sesuai DURK bahwa nama mata anggaran untuk rehab
balai desa adalah Dana Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan (rehab desa)

•

Sebelumnya pembangunan kamar mandi sudah dirapatkan terlebih dahulu yaitu
rapat mingguan dihadiri perangkat desa kira kira dihadiri 9 orang antara lain
kepala desa, perangkat desa, BPD dan LKMD

•

Bahwa keterangan Terdakwa mengenai rahab balai desa adalah sbb:
o Dana ADD untuk alokasi rehab balai desa sebesar Rp.12.600.000,untuk pembelian genting,asbes dan kayu sudah dilaksanakan dan
pembelian asbes ada kelebihan 300 biji dan kelebihannya tersebut
ditukar keramik untuk membangun kamar mandi;
o Pembangunan kamar mandi dirapatkan dulu dansaat itu dihadiri oleh
BPD maupun tokoh masyarakat dan inisiatif rehab kamar mandi
tersebut berasal dari Kaur Kesra (Kasiali);
o Bahwa untuk kelebihan bahan bangunan dari rehab balai desa ke
pembangunan kamar mandi tidak dilaporkan dalam SPJ misalnya:
kelebihan kayu 3 kubik ditukar dengan bata dan semen;
o Pembelian genting sesuai DURK sejumlah 5000 biji tapi hanya
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mendapat 4.500 biji karena harga genting naik Rp.1000,- per biji dan
semua itu sudah dirapatkan ;
o Dana

rehab

balai

desa

Rp.12.600.000,-

dan

kamar

mandi

Rp.9.000.000,- pokoknya totalnya Rp.21.900.000,-;
o Dana pembangunan kamar mandi membekak menjadi Rp.10.400.000,karena bahan bangunan naik;
o Alasan tidak membuat berita acara tentang peralihan rehab balai desa
ke pembangunan kamar mandi karena pembangunan tersebut masih
termasuk wilayah balai desa bukan diluar wilayah balai desa;
•

Bahwa keterangan Terdakwa mengenai pembelian kambing adalah sbb:
o Bahwa harga kambing per ekor Rp.300.000,- besar kecilnya sama ;
o Biaya transport Rp.800.000,- yaitu untuk biaya mengangkut kambing
Rp.500.000,- dan Rp.300.000,- digunakan mencari kambing selama 3
hari sebelumnya dan seluruh biayanya ditanggung sendiri;

•

Dari keterangan saksi a de charge MOCH CHAFID :
o Bahwa Alasannya kamar mandi diperbaiki karena kamar mandi sudah
rusak dan kamar mandi masih termasuk lokasi kantor dan satu wilayah
dan yang mempunyai inisiatif membangun kamar mandi adalah
Kasiali (Pak.Modin);
o Untuk rapat pengalihan pembangunan kamar mandi tidak ada
notulennya;
o Setelah direnofasi biaya pembangunan kamar mandi menelan biaya
Rp.9.000.000,- sampai Rp.10.000.000,-

•

Menurut saksi LILIK TRI SETIAWATI, selaku Kasi Ekonomi Pembangunan
dan Pemberdayaan Perempuan Kec.Poncokusumo, Kab. Malang
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o Dana ADD tahun 2006 desa Belung turun 2 kali yaitu tahap I turun
bulan September 2006 dan tahap II turun bulan Desember 2006;
o Yang mengelola dan yang melaksanakan adalah tanggung jawab
PJOK,Kepala Desa tidak boleh mengelola dana ADD;
o Surat pertanggung jawaban (SPJ) ADD Desa Belung Tahun 2006 sudah
diterima;
o Kalau diketahui ada perubahan pada DURK harus membuat Berita
Acara;
o DURK tahap I diterima kemudian cair tahap II;
o Pencairan dana ADD tahap I tidak ada masalah;
•

Menurut saksi Drs.R.BAMBANG PRIANTO. Selaku Kabid Pemberdayaan
Teknologi tepat guna dan sumberdaya Desa pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kab. Malang dan selaku tim koordinasi program pengelola ADD
bahwa ;
o ADD tahap ke II turun harus membuat SPJ tahap I harus selesai
karena syaratnya untuk mencairkan dana ADD tahap II dan kalau SPJ
nya belum selesai apabila bentuk Fisik masih ditolerir 1 bulan ,2
bulan apabila laporan terlambat dan harus disesuaikan DURK;
o Apabila ada peralihan fisik bangunan harus melalui musyawarah dan
dibuatkan berita acara selain itu musyawarah dihadiri RT,RW,
perangkat desa, LKMD dan BPD;
o SPJ ADD tahun 2006 desa Belung sudah diterima artinya
konsekwensinya DURK tahap I dan DRUK tahap II sudah diterima
dan sesuai;
o Kalau diketahui dalam pelaksanaan ADD tidak sesuai DURK akan
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mendapat sanksi administrasi dan juga peringatan dari Bupati;
o Yang dimaksud sanksi administrasi adalah diperiksa oleh Bawas dan
dari hasil pemeriksaan tersebut lalu dilapokan kepada Bupati;
•

Dari keterangan saksi HERRY ISWANTO, selaku Ketua tim Badan
Pengawasan, kab. Malang; adalsh :
o berkaitan ADD desa Belung sehubungan dengan pengaduan
masyarakat atas penyelewengan dana ADD kemudian dilakukan
pemeriksaan oleh tim dari kantor Bawas dengan dengan anggota
tim yaitu : SAWITRI HENDRASTUTI, Sos dan R.SEPPY SETYA
WARDHANA,SH, SESUAI DENGAN SURAT TUGAS KEPALA
Badan Pengawasan, kab. Malang;
o Hasil pemeriksaan Bawas ditemukan dalam pelaksanaannya terjadi
pengalihan penggunaan dana ADD tahun 2006 kususnya dalam
kegiatan

Rp.21.750.000,-

dialihkan

penggunaannya

untuk

pemeliharaan dan perawatan balai desa serta renovasi kamar mandi
desa Belung tanpa disertai dengan berita acara peralihannya;
o Penyimpangan dana ADD tidak ada tapi pengalihan ada misalnya
rehab balai desa dialihkan pembuatan kamar mandi;
o Kepala Desa tidak boleh mengelola dana ADD tapi sebagai pembina
dan pengendali kelancaran serta keberhasilan ADD;
o Sangsinya mendapatkan peringatan keras dari Bupati dan harus
bertanggung jawab ;
o Berdasarkan DURK rehab balai desaq sebesar Rp. 21.750.000,sesuai pemeriksaan saksi tidak bisa menghitung

biaya biaya

pengalihan rehab balai desa ke pembangunan kamar mandi ;
o berdasarkan peraturan Bupati yang bertanggung jawab ADD adalah
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kepala desa dan Tugas PJOK pengendalian kegiatan;
o Kalau diketahui tidak sesuai DURK bentuknya sangsinya adalah
administrasi dan selain sangsi administrasi tidak ada sanksi lainnya
dari Kabupaten;
o Sanksi dari kabupaten adalah harus mengganti bentuk pembangunan
dan diberhentikan jabatannya sementara
Menimbang,

bahwa

selanjutnya

MAJELIS

HAKIM

akan

meneliti

dan

mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apa yang dilakukan
terdakwa H. MUHAMAD RIDWAN SUDONO

merupakan tindak pidana atau kah tidak

sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa akan
dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan berikut ;
Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak
pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
Menimbang, bahwa terdakwa . H. MUHAMAD RIDWAN SUDONO didakwa
oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :
Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka
terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
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atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang unsureunsurnya sebagai berikut :
a. Setiap orang ;
b. secara melawan hukum ;
c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi ;
d. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
e. dijatuhkan pidana tambahan ;

AD. A. SETIAP ORANG :
Menimbang, bahwa yang dimaksud “SETIAP ORANG” disini adalah siapa saja selaku
subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3
UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah
orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai
subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang
dilakukannya;
Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “SETIAP ORANG” identik dengan kata
“BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab
atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa
orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG
SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi
Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995

terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan
terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban)
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yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;
Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau
“SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah
dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undangundang menentukan lain ;
Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya
kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu
dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan
bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING
(MvT) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan,
keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan serta pledoi dari Penasehat
Hukum Terdakwa H. MUHAMAD RIDWAN SUDONO sendiri di depan persidangan dan
pembenaran

terdakwa terhadap

pemeriksaan

identitasnya

pada sidang

pertama

sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para
saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di
depan persidangan Pengadilan Negeri
RIDWAN SUDONO

Kepanjen adalah terdakwa H. MUHAMAD

maka jelaslah sudah

pengertian “SETIAP ORANG” yang

dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa H. MUHAMAD RIDWAN SUDONO
yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen sehingga Majelis
berpendirian unsur “SETIAP ORANG” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut
hukum;

AD. B. SECARA MELAWAN HUKUM
Menimbang, bahwa pengertian “MELAWAN HUKUM” adalah dalam pengertian
formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan
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bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan
tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil
mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua
unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah
Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana
Indonesia

(Studi

Kasus

Tentang

Penerapan

Dan

Perkembangannya

Dalam

Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);
Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis
dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum
materiel berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh
rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N.
Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, “Hukum Pidana”, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E.
Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);
Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan khususnya melalui perkembangan
yurisprudensi pengertian “melawan hukum” terjadi pergeseran dari perbuatan melawan
hukum materiil dengan fungsi positif dan negatif dimana fungsi negatif sebagai alasan
peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan
analogi yang dilarang oleh hukum pidana sedangkan pergeseran perbuatan melawan
hukum materiil ke arah fungsi positif melalui kretaria limitatif dan kasuistik berupa
perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan
hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi
masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak
memenuhi rumusan delik tersebut;
Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU
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Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan
hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan
Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa
Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13
Oktober 2006 atas nama terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira SH.) tetap menerapkan
ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU
Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006
khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo
UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan
hukum” menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu berdasarkan doctrine “SensClair” (la doctrine du senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang
menentukan, “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut ketentuan Pasal 16 ayat
(1) UU Nomor 4 Tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,
mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak
ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”. Selain itu juga
Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan
kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada
kasus konkrit. Tegasnya, sebagaimana disebutkan Hamaker bahwa hakim seyogianya
mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang
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sedang hidup di dalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan, oleh karena itu
menurut I.H. Hymans hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan
kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan “hukum dalam makna
sebenarnya”. Konklusi dasarnya, sebagaimana dikatakan Lie Oen Hock bahwa,
“apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita bahwa UU tidak saja menunjukan
banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian
hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian UU
memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan UU itu
atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan UU. Dan hakim boleh
menafsir suatu ketentuan UU secara gramatikal atau historis baik “rechts maupun
wetshistoris”,

secara

sistimatis

atau

secara

sosiologis

atau

dengan

cara

memperbandingkan hukum.
2. Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam
Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001
memperhatikan doktrin dan Yurispudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat
bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup
perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil dan mengenai
perbuatan melawan hukum dalam fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya
Mahkamah Agung berpedoman pada:
•

Bahwa “Tujuan diperluasnya unsur perbuatan “melawan hukum”, yang tidak saja
dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara
materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga
suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara
materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak
pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.

•

Bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) sub a UU
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Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya
melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau
kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat.
•

Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai
pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian
perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian
yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang
pada pokoknya berbunyi, “Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang
sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului
suatu kejahatan atau pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran “melawan
hukum” dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau
yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak
cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya”.

•

Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan
Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Nomor 275 K/Pid/1983, untuk
pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan
hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan
menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas
hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

•

Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan
kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus
konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum
dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk
terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi,
karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang
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hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut
di atas maka MAJELIS HAKIM dalam mengadili perkara ini tetap menerapkan ajaran
perbuatan melawan hukum materiil walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 perbuatan melawan hukum materiil
sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20
Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur ad “b” ini maka MAJELIS HAKIM akan
meneliti, mempertimbangkan dan menetapkan pendiriannya sebagaimana pertimbangan
berikut ini ;
Menimbang,bahwa dari Fakta

Yuridis yang terungkap di persidangan akan

dipertimabngkan hal hal sebagai berikut:
Menimbang,bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Belung yang mendapat dana
ADD bertugas melakukan kontrol/ pengawasan pengendali atas penyaluran dan ADD dan
terlaksanakan kegiatan sesuai DURK;
Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi KASIADI selaku PJOK yang
bersesuaian dengan keterangan SUDARMAN selaku PJAK serta saksi lain nya diperoleh
fakta bahwa Desa Belung mendapat ADD pada tahun 2005 dan 2006 dan untuk Anggaran
ADD tahun 2006 desa belung sebesar Rp.107.000.000,-;
Menimbang,bahwa sebelum mendapat ADD Kepala Desa membentuk panitia
dimana untuk PJOK ditunjuk KASIYADI, dan untuk PJAK ditunjuk ABD. FATAH ,akan
tetapi karena ABD. FATAH meninggal diganti SUDARMAN selanjutnya dilakukan
musawarah untuk menyusun DURK.
Menimbang,bahwa dana ADD desa Belung tahun 2006 diterima 2 tahap, tahap
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pertama diterima tanggal 21 September 2006 yaitu 60% sebesar Rp.64.200.000-, dan
tahap kedua diterima tanggal 29 Desember 2006 yaitu 40% sebesar Rp.42.800.000,Menimbang,bahwa Terdakwa telah mengambil alih tugas dan fungsi PJOK serta
beberapa pelaksana kegiatan terutama dalam pembelian kambing dan rehab desa;
Menimbang,bahwa dana ADD tersebut seluruhnya telah disalurkan untuk kegiatan
sesuai DURK yang pengeluarannya dengan dibuat kwitansi yang dibuat oleh PJKA, akan
tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan fakta Yuridis memang ada penggunaan dana
ADD yang tidak sesuai dengan DURK:
Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan, dana ADD
yang tidak sesuai dengan DURK adalah dana Penanggulangan kemiskinan sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang oleh terdakwa dinaikkan harga pembelian 40
(empat puluh) ekor kambing tersebut dengan harga per ekor Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) pada hal dengan waktu pembelian dan kualitas kambing yang sama dipasaran
dapat diperoleh dengan hargaberkisar antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai
dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor ;
Menimbang,bahwa keterangan saksi –saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa karena
menurut Terdakwa bahwa harga kambing per ekor Rp.300.000,- besar kecilnya sama dan
biaya transport Rp.800.000,- yaitu untuk biaya mengangkut kambing Rp.500.000,- dan
Rp.300.000,- digunakan mencari kambing selama 3 hari sebelumnya dan seluruh biayanya
ditanggung sendiri oleh Terdakwa ;
Menimbang,bahwa bantahan Terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi
JOKO PRASETYO WAHONO, yaitu penjual kambing yang dibeli oleh Terdakwa dan
harga kambing per ekor Rp.300.000, jenisnya kambing gibas dan harga kambing tersebut
dikompen karena harga kambing ada yang Rp.275.000,- dan ada juga yang harganya
Rp.350.000,-;
Menimbang,bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda
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Kabupaten malang terhadap penggunaan dana ADD/K Tahun 2006 untuk Desa Belung
tidak ada ditemukan penyimpangan dana ADD

untuk pembelian kambing tetapi ada

pengalihan dana rehab balai desa untuk pembuatan kamar mandi;
Menimbang,bahwa dari keterangan beberapa saksi di persidangan menyebutkan
bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana ADD/K Tahun 2006 Desa Belung untuk
Pos Operasional Penyelenggaraan pemerintahan Desa antara lain mengenai pembelian
Meja tulis kantor dan Biaya pembelian alat komunikasi (HT) tidak sesuai dengan DURK
karena pembelian meja tulis kantor pada saat ADD belum turun dan Pembelian HT tidak
sesuai prosedur karena tahun 2005 sudah ada sedangkan pembelian HT tahun 2006 tidak
ada;
Menimbang,bahwa keterangan beberapa saksi mengenai hal tersebut dibantah oleh
Terdakwa yang mengatakan bahwa Pada saat Dana ADD belum turun sudah ada
pelaksanaan pembangunan dan kwitansi pembelian bahan-bahan ada tapi pada saat itu
pelaksanaan yang dilakukan Kepala Desa dan Pembelian HT sudah dilaksanakan dan
sebelum ADD turun HT jumlahnya 6 dan setelah ADD turun membeli 4 jadi seluruhnya 10
HT;
Menimbang,bahwa dari keterangan saksi SUDARMAN bahwa saksi tahu kegiatan
Desa sudah dimulai sejak bulan januari hingga bulan Agustus tahun 2006 sebelum ADD
turun dan yang menanggung Kepala desa;
Menimbang,bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawasda
Kabupaten malang terhadap penggunaan dana ADD/K Tahun 2006 untuk Desa Belung
tidak ada ditemukan penyimpangan dana ADD untuk pembelian meja tulis kantor dan
pembelian HT tetapi ada pengalihan dana rehab balai desa dialihkan untuk pembuatan
kamar mandi;
Menimbang,bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan
bahwa terdapat penyimpangan penggunaan dana ADD/K tahun 2006 Desa Belung untuk
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Dana Rehab Balai Desa dimana dalam pelasanaannya tidak sesuai dengan DURK karena
tidak ada rehab balai desa melainkan hanya pengecatan saja dan pembelian bahan
bangunan yang tidak sesuai dengan DURK;
Menimbang,bahwa terhadap adanya penyimpangan penggunaan dana ADD tahun
2006 Desa Belung tersebut masyarakan Desa Belung telah melaporkan kepada Bupati
Malang;
Menimbang,bahwa berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap dugaan adanya
penyimpangan penggunaan dana ADD/K Tahun 2006 untuk Desa Belung, maka Bawasda
Kabupaten Malang

melakukan pemeriksaan yang hasilnya adalah

ditemukan dalam

pelaksanaannya terjadi pengalihan penggunaan dana ADD tahun 2006 kususnya Dana
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (rehab desa) senilai Rp.21.000.000

dialihkan

penggunaannya untuk pemeliharaan dan perawatan balai desa serta renovasi kamar mandi
desa Belung tanpa disertai dengan berita acara peralihannya;
Menimbang,bahwa Terdakwa mengakui adanya pengalihan dana rehab balai desa
tersebut untuk pemeliharaan dan perawatan balai desa serta renovasi kamar mandi dengan
alasan alasan sebagai berikit :
o Dana ADD untuk alokasi rehab balai desa sebesar Rp.12.600.000,untuk pembelian genting,asbes dan kayu sudah dilaksanakan dan
pembelian asbes ada kelebihan 300 biji dan kelebihannya tersebut
ditukar keramik untuk membangun kamar mandi;
o Pembangunan kamar mandi dirapatkan dulu dansaat itu dihadiri oleh
BPD maupun tokoh masyarakat dan inisiatif rehab kamar mandi
tersebut berasal dari Kaur Kesra (Kasiali);
o Bahwa untuk kelebihan bahan bangunan dari rehab balai desa ke
pembangunan kamar mandi tidak dilaporkan dalam SPJ misalnya:
kelebihan kayu 3 kubik ditukar dengan bata dan semen;
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o Pembelian genting sesuai DURK sejumlah 5000 biji tapi hanya
mendapat 4.500 biji karena harga genting naik Rp.1000,- per biji dan
semua itu sudah dirapatkan ;
o Dana kamar mandi senilai Rp.9.000.000,o Dana pembangunan kamar mandi membekak menjadi Rp.10.400.000,karena bahan bangunan naik;
o Alasan tidak membuat berita acara tentang peralihan rehab balai desa
ke pembangunan kamar mandi karena pembangunan tersebut masih
termasuk wilayah balai desa bukan diluar wilayah balai desa;
•

Menimbang,bahwa keteranga Terdakwa tersebut didukung oleh ketrangan saksi
Dari keterangan saksi a de charge MOCH CHAFID yang menerangakan
bahwa :
o Bahwa Alasannya kamar mandi diperbaiki karena kamar mandi sudah
rusak dan kamar mandi masih termasuk lokasi kantor dan satu wilayah
dan yang mempunyai inisiatif membangun kamar mandi adalah
Kasiali (Pak.Modin);
o Untuk rapat pengalihan pembangunan kamar mandi tidak ada
notulennya;
o Setelah direnofasi biaya pembangunan kamar mandi menelan biaya
Rp.9.000.000,- sampai Rp.10.000.000,Menimbang,bahwa berdasarkan fakta Yurudis sebagaimana terurai diatas bahwa

saksi Sugito yang ditunjuk sebagai pelaksana rehab balai desa tetapi saksi

tidak

difungsikan ternyata ditangani kepala desa sendiri hal tersebut bertentangan derngan
DURK, dan dalam pelaksanaanya juga telah terbukti bahwa ada peralihan rehab balai
desa ke pembangunan kamar mandi
Menimbang,bahwa dana rehab balai desa tersebut berasal dari dana ADD yang
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notabene adalah uang Negara;
Menimbang,bahwa pelasaksanaan rehab balai desa

yang telah dilakukan oleh

Terdakwa adalah tidak sesuai dengan DURK akan tetapi dalam hal ini Terdakwa telah
menggunakan dana rehab balai desa itu sebesar Rp.12.600.000,- untuk pembelian
genting,asbes dan kayu sudah dilaksanakan dan pembelian asbes ada kelebihan 300 biji
dan kelebihannya tersebut ditukar keramik untuk membangun kamar mandi;
Menimbang ,bahwa Terdakwa telah mengalihkan dana rehab balai desa selebihnya
untuk pembangunan kamar mandi sebesar Rp. 9.000.000,- (embilan juta rupiah ) akan
tetapi dalam pelaksanaannya dana pembangunan kamar mandi tersebut membekak menjadi
Rp.10.400.000,- karena bahan bangunan naik dan kekurangan tersebut ditanggulangi oleh
Terdakwa;
Menimbang,bahwa di persidangan Terdakwa telah menunjukkan foto kamar mandi
yang menurut penglihatan majelis terdapat dua buah kamar mandi dengan dinding tembok
permanent yang dilapis keramik full setinggit ¾ dari tinggi kamar mandi;
Menimbang,bahwa mengenai perbedaan persepsi mengenai pengertian balai desa ,
nyatanya dalam DURK disebutkan Dana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (rehab
desa) dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pembangunan kamar mandi kantor
desa merupakan bagian dari Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (rehab desa)
Menimbang,bahwa di persidangan baik Terdakwa maupun penasehat hukumnya
tidak menghadirkan juru taksir yang dapat memberikan taksiran biaya pembuatan kamar
mandi tersebut, akan tetapi dengan penglihatan majelis terhadap foto kamar mandi yang
diperliharkan Terdakwa di persidangan tersebut maka biaya pembuatan kamar mandi yang
dikemukakan oleh Terdakwa yang didukung ketrangan saksi a de charge MOCH CHAFID
tersebut adalah masuk akal dan wajar ;
Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi LILIK TRI SETIAWATI,
,saksi Drs.R.BAMBANG PRIANTO. Serta saksi HERRY ISWANTO sebagaimana
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yang diuraikan dalam fakta yuridis tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa mengenai
pengalihan kegiatan maupun penyaluran dana ADD yang tidak sesuai dengan DURK ini
dapat dibenarkan karena dapat dipertanggungjawabkan, selain itu juga tidak dapat
dimintakan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa karena fungsi Kepala Desa hanya
sebagai kontrol/pengawas dan pengendali sedangkan pelaksana operasionalnya adalah
PJOK dan PJAK.
Menimbang,bahwa dengan diterimanya dana ADD pada Tahap II maka
pelaksanaan ADD tahap I tidak ada masalah ,begitu juga dalam pelaksanaan ADD Tahap II
, dan dengan diterimanya SPJ menunjukkan bahwa pelasanaan dana ADD baik tahap I
maupun tahap II tidak ada masalah ;
Menimbang,bahwa mengenai sanksi administrasi telah dilakukan oleh Bupati yaitu
dengan adanya Surat Bupati No. 141/785/421.012/2008 tentang Peringatan Keras
Terhadap Kepala Desa Belung dan nyatanya Terdakwa saat ini telah diberhentikan dari
jabatannya sebagai Kepala Desa Belung;
Menimbang,bahwa selain itu adanya fakta bahwa Terdakwa telah mengalihkan
dana uang tersebut untuk pembuatan kamar mandi pada kantor desa Belung yang dalam
hal ini merupakan fasilitas umum karena kamar mandi yang ada sebelumnya tidak layak
dan sudah rusak ;
Menimbang,bahwa

kekurangan dana untuk pembangunan kamar mandi desa

sebesar kurang lebih 1 Juta rupiah yang ditanggulangi sendiri oleh Terdakwa tersebut
menimbulkan fakta juga bahwa dalam hal ini bahwa Terdakwa tidak mendapatkan
keuntungan ;
Menimbang,bahwa masyarakat dalam hal ini yang berhak atas dana ADD yaitu
masyarakat Desa Belung tidak dirugikan dan kepentingan umum telah terlayani dengan
baik karena pada kantor desa mereka terdapat fasilitas umum yang layak yaitu adanya
kamar mandi pada kantor desa yang dapat digunakan setiap orang dalam hal ini
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masyarakat desa Belung yang mengunjungi kantor Desa nya serta para Aparat Desa ;
Menimbang,bahwa dalam hal ini juga Negara tidak dirugikan karena tidak ada
dana ADD yang dinikmati secara pribadi oleh Terdakwa ;
Menimbang,bahwa

berkaitan

dengan

hal

tersebut

diatas

sesuai

dengan

Yuruisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret
1977 pada Kasus Ir. MOCH. OTJO DANAATMADJA Bin DANAATMADJA dimana
Pada putusan tersebut aspek terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri, segi pelayanan
umum terlayani dan Negara

tidak dirugikan merupakan elemen dari hal hal yang

menghapus sifat melawan hukum

dari perbuatan terdakwa secara materiil, in casu

sebagaimana perbuatan yang dilakukan terdakwa,
Menimbang,bahwa perbuatan Terdakwa yang mengalihkan dana ADD tidak sesuai
dengan DURK berdasarkan SK Bupati tidak terdapat sanksi pidana dan hanya sanksi
bersifat administratif yang telah diterima oleh Terdakwa ;
Menimbang,bahwa adanya fakta bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mendapatkan
keuntungan ,kepentingan dalam hal ini yang berhak atas dana ADD yaitu masyarakat Desa
Belung

telah terlayani dan Negara juga tidak dirugikan adalah sejalan dengan

Yuruisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Kr/1973 Majelis berpendapat
bahwa ketiga hal tersebut telah menghapus sifat melawan hokum dari perbuatan
Terdakwa ;
Menimbang,bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terhapus sifat melawan
hukumnya maka unsur SECARA MELAWAN HUKUM tidak terbukti;
Menimbang,bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak
terpenuhi maka unsur selanjutnya dari dakwaan primair ini tidak perlu dipertimbangkan
lagi;
Menimbang,bahwa dengan tidak terpenukinya salah satu unsur dari dakwaan
primair tersebut maka Dakwaan Primair tidak tewrbukti dan Terdakwa harus dibebaskan
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dari dakwaan Primair;
Menimbang,bahwa serlanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan
Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang unsure-unsurnya sbb:
a. Setiap orang;
b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan;
d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
e. Dijatuhkan pidana tambahan ;

AD. A. SETIAP ORANG
Menimbang,

bahwa

oleh

karena

unsur

“SETIAP

ORANG”

telah

dipertimbangkan MAJELIS HAKIM dalam dakwaan primair maka untuk singkatnya
putusan ini segala pertimbangan tersebut kini diambil alih lagi dalam mempertimbangkan
unsur dakwaan subsidair sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu
kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini dan oleh karena itu unsur ad. a
tentang “SETIAP ORANG” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
Menimbang,bahwa sebelum menguraiakan unsur kedua yaitu Dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terlebih dahulu akan
diuraikan unsur ketiga yaitu Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
AD C. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA
YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN
Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan,
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kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan
bagian dari dimensi melawan hokum sehingga unsure melawan hokum merupakan bentuk
yang luas dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam unsure tersebut secara ekspresive verbis
merupakan bagian dari anasir melawan hokum.
Menimbang,bahwa oleh karena unsure malawan hokum telah dipertimbangkan dan
tidak trbukti dalam dakwaan Primair maka dalam unsure ini pun tidak terbukti adanya
unsure malawan hokum olehn karenanya unsure ketiga ini tidak terpenuhi
Menimbang,bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya
tidak perlu dipertimbangkan lagi;
Menimbang,bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Dakwaan
Subsidair tidak terbukti dan Terdakwa harus bebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;
Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di
atas maka

seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus

dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam TUNTUTAN PIDANANYA
meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa
pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima
pulih juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti
sebesarRp.34.707.000( tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) ,sedangkan
terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum

oleh Majelis Hakim ,maka kini

sampailah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain
dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan terdakwa dan
masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek agamis/religius dimana terdakwa
tinggal dan dibesarkan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan
dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu
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Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan terdakwa dan kultur masyarakat
Indonesia pada umumnya maka di satu sisi terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini
telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum akan
tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan
Pengadilan Negeri Kepanjen ternyata perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
tersebut tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut
Umum

akan tetapi di sisi lainnya dari perspektif kultur masyarakat Indonesia pada

umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan dianggap telah
melakukan tindak pidana yang telah didakwakan tersebut sehingga adanya persepsi yang
berbeda antara das sollen dan das sein atau antara perspektif hukum dengan perspektif apa
yang merupakan asumsi dari kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ;
Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata dengan
diadili dan dijadikan terdakwa dalam perkara ini maka dapat dikatakan sebagai sebuah
sejarah perjalanan kelam bagi kehidupan terdakwa sebagaimana teori “tabularasa” dari
John Locke dan sekaligus pula akan menimbulkan stigma bagi kehidupan terdakwa dalam
masyarakat apalagi dihubungkan Terdakwa seorang Kepala Desa yang haruslah menjadi
sebuah panutan bagi keluarga dan masyarakat nya ;
Menimbang, bahwa dari aspek agamis/religius

dimana terdakwa tinggal dan

dibesarkan yang bersifat taat beragama dengan lingkungan agamis/religius, maka dengan
lingkungan yang bersifat agamis/religius tersebut tentu harus membentuk pribadi, mental
dan moral terdakwa tidak melakukan tingkah laku

serta perbuatan negatif dan

bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia ;
Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek yuridis, aspek keadilan terdakwa
dan kultur masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek agamis/religius dimana
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terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka majelis berpendirian bahwa pertimbangan yang
majelis hakim uraikan sebagaimana konteks di atas telah mempertimbangkan aspek dan
dimensi LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE dan SOCIAL JUSTICE atau lebih
tegasnya lagi putusan dan pertimbangan majelis telah mempertimbangkan dimensi
TEORETIS, NORMATIF dan PRAKTIK antara das sollen dengan das sein ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan

Jaksa

/Penuntut Umum maka berdasarkan pasal ketentuan pasal 97 ayat (1) KUHAP maka
Terdakwa berhak mendapat rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
Menimbang,bahwa mengenai Barang Bukti berupa :
•

Foto Copy Surat Bupati Malang Nomor : 141/785/421.012/2008, perihal Peringatan Keras
yang ditujukan kepada Kepala Desa Belung Kecamatan Poncokusumo ;

•

Foto Copy Surat badan Pengawasan Nomor : X.710/103/421.201/2008, perihal Hasil
Pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Desa
Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang yang ditujukan kepada Bapak Bupati Malang ;

•

Foto Copy 1 (satu) buah buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa /
Kelurahan Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Malang ;

•

Foto Copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DURK-PM) dan
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (DURK-PD) Program Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD / K)
Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang (sampul warna merah) ;

•

Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD / K)
Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang (sampul warna merah) ;

•

Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa / Kelurahan (ADD / K)
Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang (sampul warna merah) ;

Karena hanya berupa foto copy maka Tetap terlampir dalam berkas perkara dan untuk ;
Sedangkan untuk barang bukti berupa :
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•

Uang tunai Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

•

Uang tunai Rp.956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Dimana uang tersebut telah dikembalikan kepada Kejaksaan dan oleh Karena
Terdakwa

dibebaskan

dari

semua

dakwaan

maka

barang

bukti

tersebut

dikembalikan pada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan
Penuntut Umum maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis
berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil :
Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Pasal 97 ayat (1) KUHAP, pasalpasal lain dalam KUHAP serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perkara ini ;
MENGADILI
1. Menyatakan Terdakwa H. MUHAMAD RIDWAN SUDONO tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

dari seluruh

dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan

Terdakwa H. MUHAMAD RIDWAN SUDONO dari seluruh

dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta
martabatnya ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
•

Foto Copy Surat Bupati Malang Nomor : 141/785/421.012/2008, perihal Peringatan
Keras yang ditujukan kepada Kepala Desa Belung Kecamatan Poncokusumo ;

•

Foto Copy Surat badan Pengawasan Nomor : X.710/103/421.201/2008, perihal
Hasil Pemeriksaan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
Kepala Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang yang ditujukan kepada
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Bapak Bupati Malang ;
•

Foto Copy 1 (satu) buah buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana
Desa / Kelurahan Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Malang ;

•

Foto Copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DURKPM) dan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Biaya Operasional Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (DURK-PD) Program Alokasi Dana Desa /
Kelurahan (ADD / K) Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang
(sampul warna merah) ;

•

Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa / Kelurahan
(ADD / K) Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang (sampul
warna merah) ;

•

Foto Copy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa / Kelurahan
(ADD / K) Tahun 2006 Desa Belung Kec. Poncokusumo Kab. Malang (sampul
warna merah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan untuk ;
Dan
•

Uang tunai Rp.33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) ;

•

Uang tunai Rp.956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

dikembalikan pada Terdakwa
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kepanjen pada hari Senin 19 April 2010 oleh kami DASRIWATI,SH

Hakim

Ketua, RIANTO ADAM PONTOH , SH Mhum dan NINIL EVA YUSTINA , SH.
Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 oleh Hakim Ketua
98

tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SIGIT
TJAHJONO , SH.Mhum

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan

dihadiri oleh SEPTY TRI ANDARINI ZAKARIA, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kepanjen serta terdakwa dan Penasihat hukumnya.-

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,
Hakim Ketua,

Ttd.
DASRIWATI,SH
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

RIANTO ADAM PONTOH,SH MHum

NINIL EVA YUSTINA , SH. MHum.

Panitera Pengganti,

Ttd.
SIGIT TJAHJONO , SH.MHum
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