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Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e,
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, buku model
Implementasi kebijakan untuk meningkatkan Kemandirian desa dapat
terselesaikan. Hajat untuk mendalami impelementasi kebijakan
program yang digulirkan ke desa adalah niat penulis untuk
memperkaya khasanah pengembangan Ilmu Pemerintahan yang
sangat erat kaitaannya dengan kebijakan publik. Kepedulian
pemerintah akan pembangunan desa sungguh menjadi tanggung
jawab yang sangat besar, dalam konteks pembangunan nasional.
Dinamika pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam masyarakat seperti
sekarang ini sangat amatlah dinamis, tanpa memperhatikan segenap
aspek yang meliputi pelaksanaan kebijakan sungguh kebijakan akan
selalu bernasib sama selalu tidak optimal bahkan gagal dalam
implementasinya (lack implementation).
Isu besar kebijakan Dana Desa sesungguhnya merupakan
kemajuan besar dalam tata kelola pemerintahan yang menganut asas
desentralisasi meskipun untuk desentralisasi di Indonesia hanya
dikenal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, namun demikian
hakekatnya transfer Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi fiscal
yang ditujukan ke desa. karena APBN sesuai amanat UU harus
mengalokasikan Dana yang ditujukan untuk Desa. Amanat tersebut
menjadi demikian penting karena jumlah Dana Desa hingga saat ini
terus meningkat jumlahnya sejak 2015, bahkan telah mencapai 100
triliun. ini peluang sekaligus tantangan bahkan juga menjadi berbahaya
apabila Dana Desa ini tidak dikelola secara tepat.
Banyak penulisan berkaitan dengan dana desa hanya saja
menurut penulis dinamika pelaksanaan kebijakan sangat dinamis, dan
cepat terutama sebagai pengaruh globalisasi, informasi dan
teknologi. Oleh karena itu penulisan ini lebih banyak berkutat pada
persoalan proses (interaksi) kebijakan Dana Desa ini, karena

pendekatan kebijakan saat ini tidak lagi satu arah sebagaimana
pendekatan kebijakan pada era sentralistik dengan pendekatan
structural efficiency model (penyeragaman), melainkan dua arah yang
setiap proses interaksi menghasilkan value yang harus diterjemahkan
dalam proses formal kebijakan guna mendapatkan kebijakan yang
dapat mensejahterakan dan bisa diterima sebagian besar para pihak.
Akhirnya “tiada gading yang tak retak”, harapan penulis kiranya
buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.
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