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ABSTRAK 

 

MONEY POLITIK DALAM PERSPEKTIF BAWASLU 

(STUDI KASUS PILGUB LAMPUNG 2018) 

Oleh Yogi Muhamad Zamili 

 

Money Politik merupakan salah satu pelanggaran pidana yang dominan terjadi 

ialah prakatik jual-beli suara atau yang lebih dikenal money politik. Money politik 

umumnya dilakukan simpatisan, kader bahkan pengurus partai politik menjelang 

hari H pemilihan umum. Money politik dilakukan dengan dengan cara pemberian 

berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat 

dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan 

suaranya untuk partai atau calon legislatif (caleg) yang bersangkutan. Melihat 

kenyataan bahwa praktek money politik telah telah melekat dalam kehidupan 

masyarakat, mulai dari tingkat bawah sampai atas. Tentunya bukan pekerjaan 

mudah untuk menghapus praktek tersebut, minimal melakukan proses penyadaran 

masyarakat. Hal ini merupakkan tanggung jawab bersama seperti masyarakat dan 

pemerintah. Bermula dari inilah kiranya penulis tertarik untuk membahas money 

politik dalam persepektif Bawaslu provinsi Lampung. Penulisan skripsi ini 

menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang mengkaji 

di lapangan sebagai sumber data utama. Penentuan responden menggunakan 

purposive sampling, berkaitan dengan masalah yang akan dikaji maka sumber 

data diperoleh dengan meneliti anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Dalam 

penelitian ini populasi yang dimaksud yaitu anggota komisioner Bawaslu provinsi 

Lampung dan para staf Bawaslu Provinsi Lampung yang dianggap dapat 

memberikan padanganya tentang money politik. Dengan 36 personil sekretariat, 

yaitu 7 orang Pegawai Negeri Sipil dan 29 orang lainnya non Pegawai Negeri 

Sipil. Penelitian ini sampai pada kesimpulan, bahwa Money politik merupakan 

tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan 

uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka mengikuti 

keinginan orang yang memiliki kepentingan tersebut. Selain itu juga money politik 

bukan hanya uang, namun juga berbentuk bahan-bahan sembako dengan tujuan 

untuk menarik simpati masyarakat. 

  



 

  



 

  



 

 



MOTTO

ُْصِبُحوا  ٍ فَ َ ن تُِصیُبوا قَْوًما ِجبَهَا ُوا  ََب َٕاٍ فَ َ اَءُمكْ فَاِسٌق بِ َ ُوا ان  َٓم َن  ِ هيَا ا َ
ِدِمنيَ  َ   ََىلٰ َما فََعلُْمتْ 

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (Q.S. 

Al-Hujurat : 6)
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Langkah awal untuk memahami judul proposal ini supaya tidak terjadi salah p

enafsiran mengenai istilah yang dipakai dalam penulisan judul proposal ini, maka 

dirasa perlu bagi penulisan untuk memberi penegasan lebih dahulu pada istilah-ist

ilah yang terdapat didalam Judul: “Money Politik Dalam Perspektif Bawaslu Pr

ovinsi Lampung (Studi Kasus Pilgub Lampung 2018)”. Untuk menghindari kes

alah pahaman dalam memahami judul skripsi yang akan saya teliti. Ada beberapa 

yang akan dijelaskan terkait judul tersebut, sebagai berikut:  

Money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang ba

ik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia m

enjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bis

a dilakukan menggunakan uang atau barang. Praktik Money Politik ini telah menci

derai asas-asas di dalam pelaksanaan pemilu, money Politik dilakukan dengan cara 

pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada ma

syarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberika

n suaranya untuk partai yang bersangkutan.
1
 

Perspektif yang dimaksud adalah yang berasal dari bahasa inggris yaitu “persp

ective” yang diartikan dengan pandangan, tetap memandang ke depan, harapan bai

k. Sedangkan dalam ensiklopedia Indonesia bahwa persepektif adalah penglihatan 

yang menembus. Dengan demikian persepektif adalah cara cara memandang atau s

                                                             
1
Elvi Juliansyah, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 2. 



2 
 

udut pandang seseorang terhadap permasalahan yang sedang mereka kerjakan, yait

u bermaksud memberikan gambaran yang jelas, sehingga ditemukan suatu tujuan y

ang dimaksud untuk menyelesaikan suatu permasalahn.
2
 

Bawaslu adalah lembaga pengawasan pemilu yang mengawasi dan 

menegakan pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani 

kasus-kasus pelanggaran adminstrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik
3
. 

Adapun peran Bawaslu yaitu mengkoordinasikan dan memantau tahapan 

pengawasan penyelenggaraan pemilihan, menerima dan menindak lanjuti laporan 

atas tindakan penyelenggaraan pemilihan. 

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 pada BAB II tentang asas, 

prinsip, dan tujuan  pada pasal 2 yaitu pemilu dilaksanakan  berdasarkan asas 

langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. pada penelitian ini dilaksnakan waktu 

pilgub 2018. Pada masa kampanye, masa tenang, dan pada pemungutan suara atau 

pencoblosan. Bawaslu yaitu dengan melakukan langkah-langkah untuk 

menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh 

penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan 

pelayanan umum. Dengan demikian peran lembaga Bawaslu dalam pengawasan 

penyelenggaraan pelayanan publik adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menyelesaikan kasus-kasus atau laporan-laporan masyarakat tentang pelayanan 

publik yang ada di Kota Bandar Lampung. 

                                                             
2
John M. Echois dan Hasan Sadily, Kamus Inggris Indonesia  (Press, Jakarta: 1996), 

h.426 
3
Dokumentasi BAWASLU Provinsi Lampung. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Judul yang terdapat dalam penelitian ini terbentuk di karenakan adanya 

sebuah masalah sehingga peneliti merasa perlu melakukan penelitian 

khususnya tentang money politik dalam persepektif Bawaslu. Adapun 

beberapa hal yang penting dalam alasan penulis memilih judul di atas adalah: 

1. Alasan Obyektif: Mengingat fenomena money politik akhir-akhir ini 

sedang marak terjadi di Indonesia dan merupakan penyimpangan di dunia 

politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 

untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum yang 

bertentangan dengan fitrah manusia, agama, adat masyarakat dan nilai-

nilai demokrasi, sehingga menarik untuk dikaji dilihat dari persepektif 

Bawaslu dan undang-undang tentang money politik dalam pemilu.  

2. Alasan Subyektif: Karena pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin 

ilmu pengetahuan yang dipelajari dibangku kuliah jurusan Pemikiran 

Politik Islam Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung. 

C. Latar Belakang Masalah 

Sejak 2004, Indonesia sudah melakukan pemilu secara langsung. Salah satu 

catatan dalam pemilu, baik pilkada maupun pilpres, di Indonesia saat ini adalah 

adanya penyakit yang sulit sekali di berantas, yaitu money politik. Money politik 

kerap dijadikan metode untuk menggapai kekuasaan dalam perhelatan politik 

yang bernama pemilu. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahtraan 

masyarakat merupakan salah satu faktor masyarakat memilih calon kanidat yang 



4 
 

lebih banyak memberikan uang.
4
 Pemilu yang sudah berlangsung pada tahun 2018 

lalu, tepatnya 27 Juni 2018 khususnya di provinsi Lampung dalam pemilihan 

Gubernur 2018. 

Penelitian ini mengkaji tentang Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), 

proses pengawasan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam mengawasi 

pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung 2018, khususnya pada kasus Money 

Politik. Pemilu pilgub Lampung tahun 2018 yang diikuti empat calon kandidat, 

yaitu: paslon nomor 01 (Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar) paslon nomor 02 

(Herman HN-Sutono), paslon nomor 03 (Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim), 

paslon nomor 04 (Mustafa-Ahmad Jajuli). Dari masing-masing kandidat calon 

gubernur Lampung, para calon mendapatkan persentase, sebagai berikut:  

1. paslon nomor 1 Muhammad Ridho Ficardo-Bactiar 25,46% 

2. paslon nomor 2 Herman HN-Sutono 25,73% 

3. paslon nomor 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim 37,78% 

4. paslon nomor 4 Mustafa-Ahmad Jajuli 11,04%.
5
 

Melihat persentase hasil suara diatas bahwa Arinal Djunaidi-Chusnunia 

Chalim memenangkan pilgub Lampung 2018. Mengamati dari uraian diatas 

bahwa pesta demokrasi ini bukan hanya dirasakan para elit politik yang 

berkompetisi melainkan pesta demokrasi ini sejatinya adalah milik rakyat, karena 

rakyat merupakan tolak ukur untuk suksesnya pesta demokrasi tersebut. Beberapa 

yang di anggap kemungkinan rawan terjadi dalam pemilu adalah money politik, 

                                                             
4
Stepi Anriani, Intelijen & Pilkada (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2018), h.137 

5
 Dokumen KPU provinsi Lampung 
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money politik adalah sebuah kecurangan dalam pemilu dimana tujuannya adalah 

untuk mendapatkan suara pemilih dengan menyuap dengan uang. Tugas utama 

Negara dalam hal ini penyelenggaraan (KPU), Bawaslu, dan aparat keaman 

adalah menyelenggarakan pilkada dengan aman dan stabilitas nasional tetap 

terjaga
6
. 

Pesta demokrasi yang telah berlangsung pada tahun 2018 lalu dimana setiap 

adanya pesta demokrasi merupakan tempat saling adu taktik dan strategi dalam 

cara berkampanye guna untuk mendapatkan hati atau suara dalam pemilihan 

pemilu pada tahun 2018, timbulnya berbagai macam perspektif disebabkan 

adanya persaingan yang begitu signifikan antara calon satu dengan yang lain 

dalam penerapan strategi dan marketingnya yang kuat. 

Adapun Jenis pelanggaran atau kecurangan-kecurangan pada pemilihan umum 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 466 undang 

undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:  

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran 

terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada 

sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai 

penyelenggara pemilihan. Subyek pelanggarnya adalah para 

penyelenggara pemilu atau pilkada baik di tingkat pusat hingga tingkat 

tempat pemungutan suara (TPS). Dua poin penting yang harus menjadi 

perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi pemilih dalam 

                                                             
6
Stepi Anriani, Intelijen & Pilkada, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2018), h.125-

126. 
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menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil.  

Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu 

menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), 

penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon, meniadakan 

penyelenggaran pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas 

dan sarana pemilihan. Jika dalam pelaksanaan pilkada masyarakat 

menemukan bentuk pelanggaran tersebut  atau sejenisnya dapat 

melaporkan atau mengadukan kepada panwas. Panwas akan 

menindaklanjuti kepada Bawaslu dan akan diteruskan ke Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diselesaikan.   

2. Pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang meliputi 

tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi 

dalam setiap tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  diluar  tindak  

pidana pemilihan  dan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara 

pemilihan. Bentuk pelanggaran administrasi misalnya, tidak 

menyebarkan undangan pemilihan C6 untuk pemilih, data pemilih 

ganda, ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap 

kabupaten, kesalahan penulisan nama calon atau gelar, kesalahan 

prosedur penghitungan suara. Jika menemukan bentuk pelanggaran 

tersebut atau sejenisnya masyarakat dapat melaporkan atau 

mengadukan ke panitia pengawas yang kemudian diteruskan kepada 

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten atau Kota untuk 

diselesaikan.  
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3. Sengketa pemilihan, yaitu sengketa yang terjadi antar peserta 

pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara 

pemilihan sebagai akibat  dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten atau Kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang 

berwenang untuk menyelesaikan adalah Bawaslu. Bawaslu menerima 

dan mengkaji laporan atau temuan, kemudian mempertemukan pihak 

yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah 

dan mufakat.  

4. Tindak pidana pemilihan, merupakan  pelanggaran atau kejahatan 

terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan 

Kepala Daerah. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, 

memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau 

diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk  pengisian 

daftar pemilih, melakukan  kampanye diluar jadwal yang telah 

ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, 

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk 

mempengaruhi pemilih. Jika menemukan beberapa bentuk tindakan 

tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, 

masyarakat dapat melapor ke panwas atau langsung ke kepolisian.  

Indikasi kecurangan pada pemilu salah satunya adalah Money Politik , seperti 

yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 

tahun 2018 lalu. Terindikasi adanya dugaan Money Politik yang dilakukan salah 

satu pasangan calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 lalu. 
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Terkait laporan dari Panwas Lampung Tengah berdasarkan laporan warga 

setempat atas dugaan money politik yang diduga dilakukan tim pemenangan 

pasangan calon Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim (Nunik) di Desa Sinar 

Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah. Menurut pengakuan saksi, 

yang tertulis di dalam surat laporan, bahwa pada Sabtu 23 Juni 2018 sekitar pukul 

20.00 waktu setempat Ibu Nuryati pelapor sekaligus saksi yang sedang duduk di 

ruang tamu kediamannya didatangi seseorang wanita, kemudian wanita itu 

memberikan uang Rp50.000 dan meminta kepada Ibu Nuryati untuk mencoblos 

paslon nomor urut 3 Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim. Ibu Nuryati dan tiga 

orang saksi lainnya lantas segera melaporkan dugaan money politik tersenut 

kepada Panwas Lampung Tengah dengan melampirkan barang bukti uang 

Rp50.000 terkait dugaan money politik.  Terkait kisruh dugaan money politik 

maka pasangan calon lainnya melakukan gugatan kepada Badan Pengawas 

Pemilihan Umum untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) atas pemenangan Pasangan Calon Terpilih terkait adanya dugaan 

pelanggaran money politik Terstruktur, Sistematis, Masif (Harian pilar. Bandar 

Lampung, 25 Juni 2018) . 

Dugaan money politik yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis Masif 

(TSM) dianggap sangat mencederai proses demokrasi Pemilihan umum ditengah 

gencarnya upaya  pemerintah menggalakkan pemilu serentak bersih tanpa Money 

Politik. 

Money Politik merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak 
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benar, tidak sesuai etika, berbohong dan menyesatkan. Money Politik merupakan 

salah satu pelanggaran pidana yang dominan terjadi ialah prakatik jual-beli suara 

atau yang lebih dikenal money politik. 

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dalam 

peraturan Bawaslu no 4 tahun 2018 tentang tentang pemantauan pemilihan umum 

(pemilu). Bawaslu pusat bertugas dipusat, Bawaslu provinsi bertugas di provinsi, 

bawaslu kabupaten /kecamatan dan kota bertugas di tingkat kelurahan /kota dan 

kecamatan, dan pengawas Bawaslu luar negeri bertugas di luar negeri. Semua 

penepatan itu tujuannya untuk mengawasi pemilu agar menjadi pemilu yang 

berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dimana Bawaslu 

berperan sebagai lembaga pengawas dan menindaklanjuti pelanggan pemilu dan 

menjadi wadah masyarakat dalam merespon bila ada laporan kecurangan dalam 

masyarakat dan menindaklanjuti secara langsung. 

Hal ini senada dengan pernyataan Jimly Asshidiqie bahwa penyelenggaraan 

Pemilu harus didasarkan pada prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia yang 

diselenggarakan secara jujur dan berkeadilan.
7
 Artinya, dari proses 

penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan pengawas Pemilu 

seharusnya juga mendasarkan pada prinsip tersebut yaitu salah satunya adalah 

prinsip bebas. Sehingga Pemantau Pemilu sebagai bagian dari pengawas Pemilu 

pun harus bersifat independen sehingga bebas dari pengaruh kekuasaan yang akan 

mempengaruhi kualitas pemantauan. 

                                                             
7
Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 

2011, hlm. 134 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang money politik dalam perspektif bawaslu provinsi lampung 

dalam Pelaksanaan Pilgub lampung Tahun 2018.  

D.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perspektif  Bawaslu tentang Money politik dalam pemilihan 

Gubernur Lampung di provinsi Lampung tahun 2018? 

2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya money politik 

dalam pilgub provinsi Lampung 2018 ?  

E. Tujuan penelitian 

1. Mengetahui money politik dalam perspektif  Bawaslu dalam pemilihan 

Gubernur Lampung di provinsi Lampung tahun 2018. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya money politik 

dalam pilgub provinsi Lampung 2018.  

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai 

berikut :  

1. Kegunaan teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman 

wawasan dibidang ilmu politik. 

b. Dapat membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan. 

c. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka khusus 

dalam memahami tentang money politik dalam pemilu. 

2. Kegunaan Praktis. 
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a. Memberikan sumbangan khususnya bagi mahasiswa sehingga 

berfungsi untuk mengetahui bagaimana pentingnya memahami 

tentang money politik dalam sebuah pemilihan umum. 

b. Memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat yang menjadi 

pemilih pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018.. 

G. Metode Penelitian  

Dalam sebuah penelitian perlu adanya beberapa metode yang akan kita 

gunakan dalam meneliti, khususnya dalam meneliti lapangan seperti judul 

skripsi, jadi ada beberapa metode yang akan dipakai antara lain adalah : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Melihat melalui jenisnya penelitian ini tergolong kedalam penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan 

cara mencari data yang bersumber dari lokasi tempat penelitian.
8
 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode 

kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan kepada keadaan 

yang alami, yang mana penelitian ini menjadi instrument kunci, yang 

berdasarkan dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan 

penjelasan, analisa data dan berakhir dengan suatu “teori” sebagai 

bentuk hasil penelitian yang menekankan makna dari generalisasi. 

Dimana penelitian ini dilakukan bersama anggota Bawaslu Provinsi 

Lampung. 

b. Sifat penelitian  

                                                             
8
 Beni Kurniawan, 2012, Metodologi penelitian, Tanggerang, Jelajah Nusa, h. 31 
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Penelitian ini bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan memaparkan suatu tanda, peristiwa, kejadian yang terjadi saat 

ini, penelitian destriptif fokus kepada masalah aktual sebagaimana 

yang ada pada saat penelitian berlangsung. Langkah yang dilakukan 

penelitian yang bersifat destriktif diantaranya ialah: melihat adanya 

suatu masalah, pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, 

pengolahan data atau informasi, dan melalukan penarikan kesimpulan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer ialah data atau informasi yang dapat langsung di 

lapangan dengan melakukan wawancara interview dan observasi 

kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
9
 

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai data primer 

tersebut penelitian berupaya terjun langsung ketempat yang terdapat 

sumber data tersebut, dalam hal ini adalah kantor Bawaslu Provinsi 

Lampung. 

b. Data sekunder 

Data sekunder ialah informasi atau data yang digunakan sebagai 

pendukung atau bahan perbandingan untuk memahami data primer 

yang diperoleh dari tulisan, makalah, buku-buku, arsip atau bahan lain 

serta informasi daripihak yang terkait sebagai penunjangan informasi 

                                                             
9
 M. Aziz Firdaus, 2012, Metode penelitian, Tanggerang, Jelajah, h.26 
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dalam masalah yang sedang di teliti.
10

 Dalam hal ini penelitian 

berupaya memperoleh informasi dari kantor Bawaslu Provinsi 

Lampung. 

3. Partisipan dan Tempat Penelitian 

a. Partisipan 

Partisipan adalah orang yang membantu dan ikut dalam penelitian 

ini. Sesorang informan berangkat dari sebuah populasi. Populasi 

adalah wilayah general yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan krakteristik tertentu yang ditepatkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
11

Atau 

totalitas dari semua objek yang memiliki karakteristik tertentu yang 

sesuai dengan yang diteliti. 

 Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud yaitu anggota 

komisioner Bawaslu provinsi Lampung dan para staf Bawaslu Provinsi 

Lampung yang dianggap dapat memberikan padanganya tentang 

money politik.  

Dengan 36 personil sekretariat, yaitu 7 orang Pegawai Negeri Sipil 

dan 29 orang lainnya non Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat 

pendidikan sebagai berikut: 

a) S.2  : 7  Orang 

b) S.1  : 17 Orang 

c) D.3  : 5 Orang 

                                                             
10

 Ibid, h.27 
11

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabet, Edisi Revisi, 2005), h. 90 
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d) SMA : 7  Orang 

Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik random 

sampling yaitu teknik pengambilan sample dimana semua individu 

dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi 

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sample. 

sedangkan dalam penelitian sample digunakan jenis purposive sample 

yaitu pemilihan sekelompok subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau 

sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan 

permasalahan yang diteliti.
12

 

b. Tempat penelitian 

Penelitian ini bertempat di kantor Bawaslu Provinsi Lampung. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang diselidiki atau diteliti. Hal ini peneliti mengamati dan 

mencatat terkait dengan untuk memperoleh data yang berhubungan 

dengan money politik pada pilgub provinsi Lampung 2018. Dalam 

penelitian ini menggunakan observasi non partisipan karena hanya 

melakukan pengamatan dan pencatatan dari data yang diperoleh. Dalam 

                                                             
12

Kontjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1981), 

h.42. 
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penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian di kantor Bawaslu 

provinsi Lampung. 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) yaitu bertanya jawab secara lisan, antara 

dua orang atau lebih secara langsung
13

.Wawancara dilakukan kepada 

informan, pada penelitian ini yang menjadi informan adalah 

Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung (Ketua dan Anggota Bawaslu 

Lampung ). 

c. Dokumentasi 

dokumentasi adalah menggali data tentang hal-hal dari variable 

yang di bahas, yang bentuknya nampak secara fisik baik berupa 

peraturan perundang-undangan, buku, catatan, surat kabar, majalah, 

arsip notulen rapat, agenda, peninggalan dan lain sebagainya.
14

Data ini 

lebih dominan kepada data sekunder. Demi untuk mempermudah 

pengamatan terhadap kejadian yang komplek peneliti diperkenankan 

memakai alat yang dapat membantu berupa camera, video tape, dan 

audio recorder. 

H. Analisis Data 

Ketika semua data sudah terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang 

di tentukan, lalu tahap berikutnya ialah mengumpulkan dan mengolah 

data yang terkumpul melalui mengklarifikasi semua jawaban guna 

                                                             
13

Husaini Usman , Purnomo Setiady, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 

2001) h. 57. 

14
Sumandi Surabaya, 2012 metode penelitian, Jakarta raja grafindo persada, h. 161 
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dianalisa. Data yang didapat dilapangandianalisa dengan memakai 

metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif ialah cara yang 

dilakukan secara berkelanjutan dancontinue. Data yang dihasilkan 

dalam bentuk kata-kata bukan berbentuk susanan angka, analisis 

tersusun dari tiga jalur kegiatan yang dilaksanakan dengan bersama-

sama yakni: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi.
15

 

I. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang Lembaga Bawaslu tentang persepektif money 

politik telah beberapa kali dilakukan, baik dari sudut pandang ilmu 

Administrasi Negara, Ilmu Hukum atau Ilmu Sosial lainnya. Oleh karena 

itu untuk mengawali penelitian ini, ada beberapa kajian pustaka yang 

relevan dengan tema penelitian. Hal ini penting untuk mengambil point-

point penting dari penelitian sebelumnya, serta untuk mengambil 

perbedaan dengan penelitian terdahulu.Untuk mengetahui lebih jelas 

tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian 

dalam permasalahan yang serupa.Beberapa penelitian sebelumnya 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

Skripsi: Peran Bawaslu dalam penegakkan Hukum Pemilihan 

Umum (studi tentang interaksi kelembagaan dalam penanganan 

pelanggaran pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2018 Di 

provinsi Lampung) oleh Ali Sidik NPM 13260201001 Jurusan Ilmu Sosial 

                                                             
15

 Beni Kurniawan, 2012, Metodologi Penelitian, Tangerang, Jelajah Nusa, h.69 
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Dan Ilmu Politik di Universitas Lampung 2016 penelitian ini fokus 

mengangkat tentang penangan pelanggaran pada pemili DPR, DPD dan 

DPRD pada Tahun 2018 di provinsi Lampung. 

Skripsi : peranan KPU daerah dalam penyelengaraan pemilihan 

kepala daerah langsung (studi kasus di KPU Tapanuli Utara, oleh 

Romianti Sihombing NPM 070903073 Jurusan Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2011 penelitian ini 

mengangkat peranan KPU terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah langsung. 

Jika dilihat dari beberapa literature diatas, penelitian menganggap 

bahwa pentingnya mengetahui Money Politik Dalam Persfektif Bawaslu 

Provinsi Lampung . Pada karya ilmiah ini fokus kajiannya pada 

permasalahan, Money Politik Dalam Persfektif Bawaslu Provinsi Lampung 

agar Bawaslu tegas dan optimal dalam menangani kasus Money Politik 

sesuai undang-undang yang berlaku terkait tugas dan wewenang dan 

kewajiban Bawaslu, dan dapat membangun kesadaran masyarkat agar 

tidak mudah di bodohi dengan iming-imingan berupa politik uang serta 

dapat memperbaiki sistem demokrasi di Negara ini. 
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BAB II 

MONEY POLITIK DAN BAWASLU 

A. Money Politik Dalam Pemilu 

 

1. Pengertian money politik dan pemilu 

Istilah money politik ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi 

keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi 

seseorang dalam menentukan keputusan.
16

 Dengan adanya money politik 

ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita 

mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata 

didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan 

sudah merasa teruntungkan.  

Ada yang mengartikan money politik pengertiannya adalah suatu upaya 

mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat 

juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan 

tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk 

mempengaruhi suara pemilih (voters).
17

 

Adapun yang dimaksud dengan Pemilihan umum adalah salah satu ciri 

yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu 

merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan negara, 

yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan 

mengendalikan roda pemerintahan. 

                                                             
16

Ebin Danius, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, 1999, dalam 

www.uniera.ac.id/pub/1/1/.  Diakses 5 januari 2017. 
17

Elvi Juliansyah, Op. Cit., h. 4. 
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Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana 

keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, 

dianggap mencerminkan dengan agak akurat mencerminkan aspirasi dan 

partisipasi masyarakat. Walaupun demikian pemilihan umum bukan satu-

satunya tolak ukur dan disamping itu harus dilengkapi juga dengan 

pengukuran kegiatan lainnya yang lebih bersifat berkesinambungan, 

seperti kegiatan partai, lobbying dan sebagainya.
18

Tidak berbeda dengan 

apa yang disampaikan di atas, money politik yang dilaksanakan dalam 

pemilu juga merupakan upaya untuk memengaruhi putusan para pemilih 

agar menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan 

sesuatu dalam bentuk janji, imbalan atau pemberian materi agar orang 

yang bersangkutan dalam pemilu untuk beberapa hal yakni tidak 

menggunakan hak pilihnya, memilih peserta pemilu tertentu dengan cara 

tertentu, memilih parpol peserta pemilu tertentu dan/atau memilih 

pasangan calon tertentu, melaksanakan hak pilihnya dengan cara tertentu 

sehingga surat suaranya tidak sah. Money politik tergolong ke dalam 

modus korupsi pemilu. Ada empat model korupsi pemilu yang 

berhubungan dengan Money politik, yaitu beli suara (vote buying), beli 

kandidat (candidacy buying), manipulasi pendanaan kampanye 

                                                             
18

Miriam Budirdjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2008), h. 461. 
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danmanipulasi administrasi dan perolehan suara (administrative electoral 

corruption).
19

 

Menurut pakar hukum tata tegara Universitas Indonesia, Yusril Ihza 

Mahendra, definisi money politik atau risywah sangat jelas, yakni 

mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, 

sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus money politik 

bias di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, 

yakni penyuapan. Tapi kalau penyambung adalah figur anonim 

(merahasiakan diri) sehingga kasusnya sulit dilacak, ditindak lanjut secara 

hukum pun jadi kabur.
20

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan 

pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud 

politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak 

ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas 

bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. 

2. Dasar Larangan Praktek Money Politik Dalam Pemilu  

Ada beberapa penjelasan dasar larangan money politik, berikut 

penjelasan larangan money politik dalam pemilu menurut undang-undang: 

Didalam Undang Undang No. 7 tahun 2017 pasal 523 ayat (3) Tentang 

Pemilihan Umum berbunyi:
21

 

                                                             
19

Kompas, 11 Februari 2005 dalam Elza Faiz, “Urgensi Calon Independen Dalam 

Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah”, Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII 

Yogyakarta, t.t. Diakses tanggal 20 desember 2016. 
20

Indra Ismawan, Op. Cit., h. 5. 
21

H. Nursyahid HN, Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu (cet. ke-

1) (Jakarta: Panca Usaha, 1999), h. 20. 
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"Setiap orang yang sengaja dengan sengaja pada hari pemungutan suara 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih 

untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu 

tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”. 

Secara hukum praktek ini jelas dinyatakan ilegal namun dalam 

kenyataannya modus money politik tetaplah menjamur, hal ini dikarenakan 

seseorang atau sekelompok masyarakat yang sudah menerima uang atau 

barang tidak mungkin melaporkan adanya sebuah upaya atau kegiatan 

money politik. Sebab secara moral ia telah berhutang budi pada si pemberi 

dan secara hukum ia pasti kena jeratan hukum juga. Telah dijelaskan 

dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 523 ayat (2) dengan 

bunyi: 

“Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang 

dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan 

uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak 

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling 

banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). 
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3. Unsur-Unsur Praktek Money Politik Dalam Pemilu 

 Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam praktek money politik dalam 

pemilu
22

 

a. Penerima uang atau harta (suap) yaitu orang yang menerima sesuatu 

dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka 

melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh 

syara’, baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada 

umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang 

memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi 

suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap 

adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang 

yang berstatus dibawahnya. 

b. Pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan harta 

atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada 

umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap 

penerima suap. Kepentingan kepentingan tersebut bisa karena masalah 

hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini 

melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, 

sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang. 

c. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan 

sebagai obyek suap beranekaragam, mulai dari uang, mobil, rumah, 

motor dan lain-lain. Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan 
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sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain untuk 

memengaruhi pilihan atau mempengaruhi masyarakat untuk 

memilihnya.
23

 Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaksana, peserta 

dan/atau petugas kampanye pemilu. Apabila dilihat secara substantif, 

regulasi tentang politik uang ini memang sarat kelemahan baik dalam 

UU Parpol, UU Pemilu, UU Pilpres dan UU Pemda (Pilkada). Di 

dalamnya masih terbuka celah untuk disiasati karena terkadang 

pemberian-pemberian tersebut dikemas dalam bentuk sumbangan 

masjid, pesantren, dan bantuan infrastrukturpada masyarakat, 

perlombaan olah raga seperti jalan santai dengan hadiah atau 

doorprize, serta pasar murah dengan harga sembako yang sangat 

murah.
24

 

4. Sebab Praktek Money Politik Dalam Pemilu  

Adapun Penyebab dan dampak money politik dalam pemilu adalah 

sebagai berikut : 

a. Penyebab Praktek Money Politik Dalam Pemilu  

Penyebab terlaksananya praktek money politik, yaitu peserta pemilu 

(calon anggota legislatif) dan masyarakat sebagai pemilih. Salah satu 

alasan mengapa para caleg melakukan money politik adalah mereka 

takut kalah bersaing dengan caleg lain. Caleg yang baru bersaing masih 

mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik 
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uang. Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu 

sebelumnya tentu lebih ahli dalam money politik dan dipastikan akan 

mengulangi hal yang sama.
25

Ada beberapa penyebab mengapa banyak 

rakyat yang terlibat dalam money politik, antara lain:
26

 

b. Sudah Tradisi  

Money politik bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang 

kita, tapi money politik seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi 

terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok 

dari sejarah, budaya money politik sudah sering ditemui sejak zaman 

kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi 

untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Kebiasaan buruk itu ternyata 

ditiru. Parahnya, malah keterusan hingga saat ini. 

c. Haus Kejayaan  

Manusia bisa saja silau dengan kejayaan mulai dari kekayaan, 

kekuasaan bahkan jabatan. Demi mendapatkannya orang-orang rela 

melakukan apa saja bahkan menempuh jalan “belakang” jika perlu, 

yaitu dengan memberikan sesuatu bisa berupa uang atau benda-benda 

lain agar niatnya dapat dilaksanakan. Hal paling sepele dan sering kita 

temui adalah praktik suap dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas pada 

polisi yang menangkapnya agar kasusnya tak jatuh ke meja pengadilan. 
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Contoh lainnya adalah soal mendapatkan kedudukan. Tak jarang para 

calon kepala daerah sampai rela mengeluarkan uang banyak untuk 

membeli suara rakyat. Lalu jika terus-terusan seperti ini bagaimana 

demokrasi di Indonesia akan ditegakkan. 

d. Lingkungan Yang Mendukung  

Bukan sebuah rahasia lagi jika praktik money politik atau risywah 

(suap-menyuap) mulai dari institusi kecil sampai ke kalangan pejabat 

pejabat tinggi negara adalah sebuah jaringan yang terorganisir. 

Lingkungan yang paling rentan terhadap kasus suap adalah pengadilan, 

tentu saja yang menjadi target suap adalah para hakim. Terkadang jika 

terdakwa tidak ada inisiatif untuk memberi suap, justru oknum-oknum 

hakim yang tidak “bersih” malah menawari si terdakwa. Bahkan 

takjarang ada terdakwa yang justru takut hukumannya akan tambah 

berat jika tidak menerima tawaran tersebut.  

e.  Hukum Yang Bisa Dibeli  

Hukum di Indonesia adalah hukum yang bisa dibeli dengan uang. 

Bukan berarti hukumnya yang salah, tapi oknum-oknum penegaknya 

yang membuat hukum jadi tidak mempan bagi orang-orang yang 

banyak uang. Dengan menyuap para hakim atau bahkan para penjaga 

tentara dengan iming-iming sejumlah uang, maka para terdakwa bisa 

menikmati hidup mewah bahkan dipenjara sekalipun. Lebih-lebih masa 

hukuman dapat dipersingkat dan segera menghirup udara bebas.  
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f. Lemah Iman  

Iman yang lemah otomatis akan membuat seseorang akan jauh dari 

tuhan yang maha esa. Hal itu merupakan faktor utama yang 

menyebabkan seseorang dengan mudah melakukan dan menerima suap. 

Mengesampingkan fakta bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah 

perbuatan dosa. Tidak ada rasa takut sama sekali akan perbuatan itu. 

Karena jika iya, mereka tidak akan pernah melakukan money 

politikapalagi sampai melakukan money politik karena perbuatan itu 

dapat menyeretnya ke neraka. Itulah kenapa budaya money politik 

masih saja langgeng di negeri ini.  

g. Masyarakat Miskin  

Sebagaimana kita ketahui angka kemiskinan di Indonesia cukup 

tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan 

untuk memenuhi-memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 

tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat 

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun 

sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjan. Kondisi miskin 

tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk 

segera mendapat uang.
27

Money politik pun menjadi ajang para rakyat 

untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak 

memikirkan konsekuensi yang akan diterima, yaitu tindakan suap dan 
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jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah 

mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

h. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik.  

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta 

apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua biasa disebabkan karena 

tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau 

masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di 

Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat 

tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, 

tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. 

Bahkan mungkin tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti 

ini menyebabkan maraknya money politik. Rakyat yang acuh dengan 

pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. 

Money politik  pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak 

akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat 

akan “ditarik” kembali oleh para caleg yang nantinya terpilih menjadi 

anggota legislatif. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik 

yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri. 

i. Kebudayaan 

Saling memberi dan jika mendapat rejeki tidak boleh ditolak, 

begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa 

Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu 

dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan 
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karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu 

pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, 

bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta 

pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan 

terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang 

memberi uang. Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar 

dan baik, telah melenceng dan disalah artikan oleh masyarakat. Saling 

memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu 

kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi 

budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan 

politik uang tanpa dicurigai.  

5. Dampak Praktek  Money Politik Dalam Pemilu  

Ada beberapa dampak money politik dalam pemilu antara lain:
28

 

a. Dampak Terhadap Pribadi  

Tidak dapat dipungkiri bahwa money politik merupakan penyakit 

kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang. Demikian itu, karena 

tindakan money politik (sogok/suap), baik pemberi atau penerimanya 

dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu al-'Adl 

(keadilan) dan seseorang. Sementara baik dan buruknya akhlak 

seseorang menjadi ukuran keimanannya ihsan (berbuat baik). 
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b. Dampak Terhadap Ekonomi 

Didalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima 

suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Paolo Mauro, Secara ekonomi keberadaan money 

politik akan menganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan 

sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan 

pendapatan.
29

 Hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya 

penyediaan barang dan jasa publik (baik kualitas maupun kuantitas). 

c. Dampak Terhadap Masyarakat  

Tentunya tindakan money politik yang dilakukan oleh banyak 

pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup 

bermasyarakat dan bernegara. Tidaklah mengherankan jika Islam 

mengharamkan suap dan bersikap keras terhadap semua pihak yang 

terlibat di dalam praktik itu. Demikian itu, karena tersebarnya praktik 

suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan 

kezhaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidak pedulian 

untuk berhukum dengan kebenaran, mendahulukan yang seharusnya 

diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, juga 

merajalelanya mental oportunisme dalam masyarakat, bukan mental 

tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Disamping itu, money politik 
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juga berpotensi memunculkan konflik kebencian dan permusuhan di 

antara anggota masyarakat. Karena pada hakikatnya, money politik 

hanya merupakan alat orang-orang yang memegang kebijakan untuk 

menindas kaum yang lemah. Di lain pihak, mereka yang menyerahkan 

hartanya kepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka 

dengan sangat terpaksa.  

d. Dampak Terhadap Para Calon Legislatif  

Dampak bagi para calon legislatif sendiri, apabila mereka berhasil 

terpilih karena suksesnya money poltik yang mereka lakukan, maupun 

dampak dari kekalahan para calon legislatif yang gagal dalam money 

politik yang mereka lakukan. Bagi para calon legislatif yang gagal 

dampaknya ialah bila mereka imannya kurang, mereka bisa saja menjadi 

gila, atau psikologi nya terganggu, karena kita bisa banyak temukan para 

calon legislatif yang gila karena mereka gagal menduduki kursi legislatif. 

Selain karena kurang suara, tidak sedikit para calon legislatif yang gagal 

karena terbukti melakukan pelanggaran, ibarat pepatah sudah jatuh 

tertimpa tangga pula, sudah keluar uang banyak tapi tidak terpilih dan 

akhirnya tertangkap pula, akibatnya rumah sakit lah yang menjadi ujung 

perjuangan mereka.
30
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C. Bawaslu Provinsi Lampung 

1. Pengertian Bawaslu 

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok 

melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang 

meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu 

merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya 

selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. 

Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:  

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan 

Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” 

Bawaslu ialah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan pertama 

pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan 

dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. 

Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu 

dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, 

menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran 

administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.
31
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Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki 

wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah 

Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta 

terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi 

hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia. Adapun wilayah 

kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 26 peraturan Bawaslu 4/2018 

menyebutkan: 

a) Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota melakukan 

monitoring terhadap pemantau pemilu dengan cara pemantau pemilu 

menyerahkan laporan pemantau kepada Bawaslu, Bawaslu 

gprovinsi, Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan rencana wilayah 

kerja pemantauan. 

b) Laporan hasil pemantauan dapat dipublikasikan di website Bawaslu. 

Berdasarkan aturan tersebut, monitoring Bawaslu kepada 

pemantau pemilu dilakukan dengan pemantau pemilu harus 

meyerahkan laporan pemantauan kepada Bawaslu. Laporan hasil 

pemantauan tersebut kemudian dapat dipublikasikan oleh Bawaslu. 

2.Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan 

amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

adalah sebagai berikut : 
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Bawaslu bertugas: 

b. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu  

untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan. 

c.  Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1. Pelanggaran Pemilu; dan 

2. Sengketa proses Pemilu; 

c.   Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 

3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 

4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu 

sesuai. 

5. dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

d.  Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 

atas: 

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara 

serta daftar pemilih tetap; 

2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

3. Penetapan Peserta Pemilu; 

4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon 

anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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5. Pelaksanaan dan dana kampanye; 

6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu 

di TPS; 

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 

9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11. Penetapan hasil Pemilu; 

e.  Mencegah terjadinya praktik politik uang; 

f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara  

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia; 

g.  Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 

1. Putusan DKPP; 

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Ihbupaten/ Kota; 

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 
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5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, 

dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

h.  Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 

kepada DKPP; 

i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; 

j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; 

k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

L. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bawaslu berwenang: 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan 

adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang mengahrr mengenai Pemilu; 

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; 

c.  Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uarg; 
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d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 

penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

e.  Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia; ' 

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu 

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat 

dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan ; 

g.  Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, 

pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses 

Pemilu; 

h.  Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan; 

i.  Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu 

LN; 
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j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, 

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan 

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Bawaslu berkewajiban: 

a.  Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang; 

b.  Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 

Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; 

c.  Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR 

sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan 

kebutuhan 

d.  Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data 

kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

e.  Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan 

perundangundangan.
32

 

 

                                                             
32

 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, tentang pemilu. 



 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Dari Buku 

Abd Muhsin, Abdullah bin, Suap Dalam Pandangan Hukum Islam. Jakarta: Gema 

Insani, 2001. 

Abu Dawud, Sulayman Ibn al-Ash’ath al-Sajastaniy, Sunan Abi Dawud (juz II, No. 

3580). Beirut: Dar al Fikr, 2007. 

Al- Asmawi, Muhammad Sa’id, Menentang Islam Politik (cet. ke-1). Bandung: 

Alifya, 2004. 

Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (juz VI). Beirut: Dar al-Fikr, 

Tanpa Tahun. 

Agustino, Leo, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 

Ahmad, Amrullah dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum 

Nasional.Jakarta: Gema Insan Press, 1999. 

As-Suyuti, al-Asybah wa an-Nadhair fi al-Furu’. Surabaya: Maktabah Ahmad bin Said 

bin Nubhan wa Duladah, Tanpa Tahun. 

Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih,  Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, 

2004. 

Arifin, Anwar, Pencitraan dalam politik. Jakarta: Pusaka Indonesia, 2004 Budianto, 

Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara. Jakarta: Erlangga, 2000. 

Budirdjo,  Miriam,    Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta: PT  Gramedia  

PustakaUtama, 2008. 

Depertemen  Agama  RI,  Al  Qur’an  dan  Terjemahnya.  Bekasi:  Bagus  Sabara,2013. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 

kedua) Jakarta: Balai Pustaka, 1994. 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994) 

Djaizuli, A., Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) (cet. ke-2). Bandung: Pustaka Setia, 

2000. 

Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, Http:// Www.Panwaslu, 

Jum’at. 

Edward Aspinall, Mada Sukmajati, Politik Uang Di Indonesia, Yogyakarta:PolGov, 

2015 

Fachruddin, Fuad,  Agama Dan Pendidikan Demokrasi. Jakarta: Pustaka Alvabet,2006. 

Hadi,  Sutrisno,  Metodelogi  Riset.  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press,2001. 

Hasbi Umar, Muhammad, Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Analisis 

Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif. Jambi: Syariah Press, 2009. Hatta,  

Muhammad,  dkk,  Demokrasi,  HAM  dan  Masyarakat  Madani.  Jakarta:ICCE, 

2000. 



 

Irfan, M. Nurul, Korupsi Dalam Hukum Islam (edisi ke-2). Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2009. 

Ismail  al-Kahlani  ash-shau’ani,  Muhammad  bin,  Subul  as-Salam.  Bandung: 

Dahlan, Tanpa Tahun. 

Ismawan, Indra,   Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu  (cet. ke-1). 

Yogyakarta: Media Presindo, 1999. 

Juliansyah, Elvi, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. Bandung: Mandar Maju, 2007. 

Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii’atil  Islamiyyati  (terj.  Muchotob  Hamzah dan Subakir 

Saerozi). Jakarta: Gema Insani, 2001. 

Ritaudin, M Sidi Wawasan Etika Politik (Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 

2014),h.26. 

Mahfud, Moh. MD, Politik Hukum Di Indonesia (cet. ke-2). Jakarta: Rajawali 

Pres, 2009. 

Margono, Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2007. Moeljatno, 

KUHP dan KUHAP (cet. ke-28). Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Muhammad,  

Abdulkadir,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum.  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 

2004. 

Nazir, M., Metode Penelitian (cet. ke-5). Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003. 

Nursyahid HN, H., Undang-Undang RI Tahun 1999 Tentang Parpol dan Pemilu (cet. 

ke-1). Jakarta: Panca Usaha, 1999. 

Pope, Jeremy, Strategi memberantas Korupsi dan Elemen Integritas 

Nasional.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002. 

Qardhawi, Yusuf, Halal dan Haram Dalam Islam. Solo: Era Intermedia, 2003.  

Silaban, Sintang, Tindak Pidana Pemilu. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992. Syafe’i, 

Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh. Pustaka Setia: Bandung, 2010. 

Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2010. 

Triwulan Tutik, Titik, Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 

2004  Dalam  Sistem  Pemilu  Menurut  UUD  19945.  Jakarta:  Publisher, h.20 

Wardi  Muslich,  Ahmad,  Pengantar  Dan  Asas  Hukum  Islam.  Jakarta:  Ghalia 

Indonesia, 2000. 

B. Sumber Lain 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 

Dokumentasi BAWASLU Provinsi Lampung 



 

 


	MOTTO (1).docx
	4.PERSEMBAHAN_GIE jos.docx
	2.oulit[1].docx

