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ABSTRACT 

 

 

PERCEPTION CONFINEMENT VILLAGE LIFE OF MONEY POLITICS 

ELECTIONS IN 2015 PESAWARAN 

 

 

By 

 

JUNE RENALDU HERMAWAN 

 

 

Money politics is an act of deviation from the campaign shaped in a way to give money to 

the investigator or other community that they have earned that money in order to follow 

the desires of those who possess these interests. Political money on Pesawaran 2015 

election was generally caused by the economic background of the community is still low, 

the political form of money for the provision of food, media promotion and public 

facilities in the community as well as the impact on the political exploitation of the object 

that has the power. 

  

The purpose of this study was to determine and describe the rural community's perception 

confinement Lives Gedong subdistrict Tataan Pesawaran District to money politics in the 

election Pesawaran 2015 by three aspects: the cause of political money, the form of 

money politics and political impact uang.Penelitian using qualitative research method 

dideskriptifkan , data collection techniques based on interviews, observation, and 

documentation. 

  

The results of this study indicate that the cognitive aspect, almost all informants noted 

that people already know about the politics of money that occurred during the elections 

Pesawaran 2015. Affective aspects, throughout the informant stated that virtually every 

society a positive view of political money is going to, assuming it is an additional income 

for them. In the aspect of Conative, most informants stated that the people who received 

the Award money will tend to choose political candidates using the money. 
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ABSTRAK 

 

 

PERSEPSI MASYARAKAT DESA KURUNGAN NYAWA TERHADAP 

POLITIK UANG PADA PILKADA PESAWARAN 2015 

 

Oleh 

 

JUNI RENALDU HERMAWAN 

 

Politik uang merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya 

dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya 

agar mereka yang telah mendapatkan uang itu agar mengikuti keinginan orang 

yang memliki kepentingan tersebut. Politik uang pada pilkada pesawaran 2015 

secara umum disebabkan oleh latarbelakang ekonomi masyarakat yang masih 

rendah, bentuk politik uang berupa pemberian sembako, media promosi dan 

fasilitas umum pada masyarakat serta berdampak pada objek eksploitas ipolitik 

pihak yang memiliki kekuasaan. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan persepsi 

masyarakat desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran terhadap politik uang pada pilkada pesawaran 2015 melalui tiga aspek 

yaitu Penyebab politik uang, bentuk politik uang, dan dampak politik uang. 

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang dideskriptifkan, teknik 

pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek Kognitif, hampir seluruh 

informan menyatakan bahwa masyarakat sudah mengetahui tentang politik uang 

yang terjadi pada saat Pilkada Pesawaran tahun 2015. Pada aspek Afektif, seluruh 

informan menyatakan bahwa hampir setiap masyarakat memandang positif politik 

uang yang terjadi dengan, anggapan hal tersebut merupakan pendapatan tambahan 

bagi mereka. Pada aspek Konatif, sebagian besar informan menyatakan bahwa 

masyarakat yang menerima uang pemberian cenderung akan milih calon yang 

menggunakan politik uang tersebut. 

 

Kata Kunci :Persepsi, PolitikUang, Pemilihan Kepala Daerah 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, negara yang 

berdasarkan demokrasi akan mendapatkan kedaulatan rakyat yang dilakukan 

melalui proses pemilihan umum. Dalam pelakasanaan demokrasi, Indonesia 

mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Fenomena pemilihan 

umum secara tidak langsung tak sepenuhnya berjalan dengan baik. 

 

Salah satu bentuk demokrasi, pemilihan umum adalah bagian dari 

perwujudan hak-hak asasi yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat, juga 

kebebasan berserikat. Melalui pemilihan ini pula rakyat membatasi kekuasaan 

pemerintah, sebab setiap pemilih dapat menikmati kebebasan yang 

dimilikinya tanpa intimidasi dan kecurangan yang membuat kebebasan  

pemilih terganggu (Sharma, 2004: 87).  

 

Pemilihan pejabat negara secara langsung oleh rakyat yang telah berlangsung 

berulang-ulang akan mengkondisikan setiap pejabat negara menjadi pelayan 

rakyat. Pejabat negara dipilih oleh rakyat dan mereka harus bertanggung  

jawab atas tingkah laku mereka, terutama dalam kaitan dengan pemenuhan 

janji dan komitmen yang diberikannya pada waktu kampanye. 
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Di dalam pemilu baik itu pemilihan kepala daerah, presiden dan legislatif 

biasanya sering sekali dijumpai beberapa pelanggaran didalam nya antara lain 

seperti kampanya hitam, money politik, penggelembungan suara dan lain 

sebagainya. Bahkan politik uang itu sudah menjadi tradisi di masyarakat 

Indonesia baik itu para Caleg ataupun calon pemimpin suatu daerah. 

 

Politik uang memang bukan hal baru di dunia politik Indonesia. Politik Uang 

sudah ada sejak negara ini berdiri akan tetapi politik uang seakan-akan 

menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. Politik uang bukanlah uang 

hibah dan juga bukan uang zakat ataupun hadiah, uang tersebut hanyalah 

sebuah media untuk memikat atau mempengaruhi seseorang untuk 

memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak di perbolehkan 

dalam suatu pemilihan umum. 

 

Kondisi masyarakat Indonesia yang rata-rata masih hidup dengan 

kemampuan ekonomi rendah terutama di daerah pedesaan. Keadaan 

masyarakat seperti itulah yang membuat para calon kepala daerah dalam 

kampanye pemilihan kepala daerah memberikan sedikit uang kepada rakyat 

supaya mereka terpilih. Ada beberapa alasan hal tersebut dilakukan oleh para 

calon kepala daerah, misalnya untuk mengganti jam kerja atau hanya untuk 

shodaqoh namun tetap saja hal tersebut merupakan salah satu bentuk politik 

uang. 
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Tahun 2015 Kabupaten Pesawaran memiliki kesempatan kembali memilih 

kepala daerah tidak terkecuali Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran. Pada proses pemilihan langsung Kepala 

Daerah sering kali terjadi permasalahan yang bersifat transaksi uang yang 

dapat dikatakan sebagai politik uang atau money poltic yang dilakukan calon 

kepala daerah melalui tim suksesnya terhadap pemilih demi mendapatkan 

suara. 

 

Hal tersebut dengan beberapa hasil riset awal yang dilakukan oleh peneliti 

didapatkan fakta bahwa ada beberapa alasan mengapa masyarakat Desa 

Kurungan Nyawa menerima politik uang tersebut juga didapatkan data 

mengenai bagaimana praktik serta dampak politik uang tersebut terhadap 

masyarakat Desa Kurungan Nyawa. Berikut hasil wawancara dengan bapak 

Maulana selaku Tokoh penyimbang adat sekaligus merupakan tim sukses dari 

salah satu kandidat Kepala Daerah  : 

“Memang benar terjadi politik uang di Desa kita ini yang mana suatu moment 

yang sudah dinantikan oleh warga disini karena memang identik dengan bagi 

bagi uang atau istilahnya serangan fajar, saya sendiri dipercaya menjadi tim 

sukses salah satu kandidat, prosesnya sebelum pilkada berlangsung tepatnya 

tanggal 4 desember 2015 hari minggu saya mengundang sanak saudara atau 

anggota masyarakat dari berbagai dusun di desa kita ini. Saya mengundang 

mereka tepatnya dirumah saya sendiri saya sewakan tarub dah hiburan orgen, 

masyarakat yang hadir juga saat pulang diberikan nasi kotak dan amplop yang 

isinya uang sebesar 50 sampai 100 ribu rupiah tergantung golongan 

masyarakatnya, realistis saja jika politik tidak memiliki dana sudah hampir 

dapat dipastikan akan kalah dan tersingkir yang dimana karakter rakyat yang 

kian pragmatis akan dilihat oleh para calon kandidat sebagai peluang untuk 

memenangkan pilkada dengan cara menyebarkan uang tujuan nya untuk 

memperoleh dukungan masyarakat, terlebih kondisi masyarakat yang 

semakin dihimpit berbagai jenis kebutuhan sedangkan untuk memenuhi 

kebutuhan mereka saja sudah kian sulit.” 
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(Sumber: Hasil wawancara penulis bersama Masyarakat Desa Kurungan Nyawa, 

Bpk. Maulana 15 Agustus 2016) 

 

 

Wawancara dengan bapak Hasbi  Tokoh Masyarakat Desa Kurungan Nyawa 

juga sebagai tim sukses dari kanidat kepala daerah lain : 

“Memang itu benar adanya banyak sekali terjadi politik uang di desa kita ini 

ya contohnya saya sebagai tim sukses dari Bapak DR (Singkatan nama calon 

kepala daerah) yang diamanatkan untuk memberikan uang itu kepada 

masyarakat dan dibawah saya banyak tim sukses yang terjun langsung ke 

masyarakat, kami mengadakan suatu pertemuan misalnya dirumah saya atau 

dirumah tim sukses yang lain lebih tertutup pastinya supaya tidak terlihat 

Badan Pengawas Pilkada dan untuk anak buah saya mereka turun langsung 

dimasyarakat rumah ke rumah atau ke kepala Dusun  lalu Kepala Dusun itu 

yang mengkondisikan uang itu yang harus benar sampai di masyarakat 

supaya memenuhi target istilahnya mencapai target dan jumlah uangnya 

tergantung golongan masyarakatnya jika seperti kepala dusun nya itu kisaran 

100 sampai 250 ribu  dan jika anggota masyarakatnya 50 sampai 100 ribu itu 

sudah dipisah di dalam amplop. 

 

(Sumber: Hasil wawancara penulis bersama masyarakat Desa Kurungan 

Nyawa Tim Pemenangan salah satu pemenang Pilkada, Bpk. Hasbi 15 

Agustus 2016) 

  

 

Wawancara dengan bapak Sukirman (Warga Masyarakat Desa Kurungan 

Nyawa) 

“Sudah lumrah dek benar memang banyak politik uangnya disini dan saya 

juga jujur calon bupati yang memberikan uang itu yang saya pilih, realistis 

saja zaman sekarang ini dek yang memberikan uang itu yang saya pilih, 

waktu itu mereka datang kerumah saya dek ada tim sukses yang berasal dari 

salah satu calon pasangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya disini, 

beliau bertamu dirumah saya cerita basa-basi sedikit lalu memberikan amplop 

berisi uang 100 ribu untuk memilih pasangan calon tersebut dan memberikan 

undangan untuk mengadakan pertemuan dan saya juga lupa tanggalnya 

kemarin itu tanggal berapa tetapi setelah dari pertemuan itu pulangnya saya 

diamplopin lagi dek uang 50 ribu disana makan sudah mereka tanggung 

segala macamnya.” 
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(Sumber: Hasil wawancara penulis bersama masyarakat atau warga 

Desa Kurungan Nyawa, Bpk. Sukirman 15 Agustus 2016) 

 

 

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa memang 

terjadi politik uang di Desa Kurungan Nyawa pada masa Pilkada tahun 2015. 

Masyarakat Desa Kurungan Nyawa mengetahui bahwa pemberian uang 

tersebut tidak lah dilakukan secara ikhlas, melainkan ada tuntutan untuk 

memilih calon tersebut pada proses pemilihan umum. Hal tersebut 

membuktikan bahwa masyarakat tahu namun tidak dapat menolaknya karena 

alasan uang tersebut merupakan salah satu rezeki tambahan demi memenuhi 

kebutuhan ekonomi keluarganya 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No 

(1) 
Nama (2) Judul (3) Tujuan (4) 

Metode 

Penelitian 

(5) 

Hasil 

(6) 

 

1 

 

 

 

 

 

Ardi Yuzka 

(2015) 
Politik Uang 

DalamPemiliha

n Umum2014 

(Studi Pada 

Pekon Gunung 

Kemala 

Kecamatan 

Way Krui 

Kabupaten 

Pesisir Barat 

Untuk 
mengetahui dan 

menggambarka

n politik uang 

dalam 

Pemilihan 

Umum 2014 di 

Pekon Gunung 

Kemala 

Kecamatan 

Way Krui 

Kabupaten 

Pesisir Barat 

Deskriptif 

yang 

didasarkan 

pada 

kualitatif 

Secara umum 

penyebab politik 

uang adalah latar 

belakang ekonomi 

masyarakat yang 

masih rendah yang 

memudahkan 

masyarakat 

menerima 

pemberian dan 

janji yang 

diberikan oleh 

calon anggota 

legislatif, adanya 

anggapan 

masyarakat bahwa 

hak pilih 

merupakan aset 

yang berharga 

sehingga siapapun 

yang 

nginginkannya 

harus 

mengeluarkan 

biaya yang 

sepadan serta tata 

nilai atau norma 

yang berlaku 

dimasyarakat. 
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No 

(1) 
Nama (2) Judul (3) Tujuan (4) 

Metode 

Penelitian 

(5) 

Hasil 

(6) 

2 

 

 

 

 

 

Angga 

Ferdiansyah 

(2014) 

Politik 

Transaksional 

Antara Calon 

Bupati 

Dengan 

Masyarakat 

Pemilih Di 

Kecamatan 

Kotabumi 

Selatan Pada 

Pemilihan 

Bupati 

Lampung 

Utara Tahun 

2013 

 

Untuk 

mengetahui dan 

menggambarka

n Politik 

Transaksional 

Antara Calon 

Bupati Dengan 

Masyarakat 

Pemilih Di 

Kecamatan 

Kotabumi 

Selatan Pada 

Pemilihan 

Bupati 

Lampung Utara 

Tahun 2013 

 

Deskriptif 

yang 

didasarkan 

pada 

kualitatif 

Dampak politik 

transaksional adalah 

suara yang masuk 

terhadap salah satu 

calon kepala daerah 

tidak murni dari 

aspirasi masyarakat 

sendiri dimana 

adanya indikasi 

politik transaksional 

dalam pilkada yang 

dilakukan di 

Kecamatan 

Kotabumi Selatan 

Kabupaten Lampung 

Utara. 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa 

Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Pesawaran 2015. Sebab Desa ini 

merupakan salah satu desa yang rawan akan terjadinya politik uang pada 

masa pemilihan kepala daerah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Persepsi Masyarakat Desa Kurungan 

Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terhadap politik 

uang pada pilkada Pesawaran 2015?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan 

bagaimana persepsi masyarakat Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran terhadap politik uang pada pilkada Pesawaran 

2015. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, dapat memberikan pengetahuan dan menyumbang 

perkembangan ilmu politik pada bidang akademik mahasiswa Jurusan 

Ilmu Pemerintahan dan menambah kajian politik uang dan transaksional 

politik. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi 

Pemerintah, Lembaga penyelenggara dan pengawasan pemilu, partai 

politik dan masyarakat agar dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap 

pemilihan umum yang adil dan demokratis. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Tentang Persepsi  

 

1. Pengertian Persepsi Masyarakat 

 

Berbagai ahli memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, 

walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut 

Rakhmat (2004: 51) menyatakan persepsi adalah pengalaman tentang 

objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyim-

pulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurutnya ada tiga aspek di 

dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu 

pencatatan indra, pengenalan pola, dan perhatian.  

 

Selanjutnya menurut Slamento dalam skripsi Handayani (2013: 12) 

persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi 

dalam otak manusia secara terus menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungan-nya melalui indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, 

peraba, perasa, dan penciuman. Salah satu alasan mengapa persepsi 

demikian penting dalam hal menafsirkan keadaan sekeliling kita adalah 

bahwa kita masing-masing mempersepsi, tetapi mempersepsi secara 

berbeda, apa yang dimaksud dengan sebuah situasi ideal. Persepsi 

merupakan sebuah proses yang hampir bersifat otomatik, dan ia bekerja 
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dengan cara yang hampir serupa pada masing-masing individu, tetapi 

sekalipun demikian secara tipikal menghasil-kan persepsi-persepsi yang 

berbeda-beda. 

 

Pengertian persepsi menurut Slameto ( 2003: 102 ) menyatakan persepsi 

adalah proses yang menyangkut masuknya pesan dan informasi di dalam 

otak manusia. Informasi dan pesan yang diterima tersebut muncul dalam 

bentuk stimulus yang merangsang otak untuk mengolah lebih lanjut yang 

kemudian mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. 

 

Terbentuknya persepsi seseorang terhadap suatu objek pada lingkunganya 

didasarkan pada stimulasi atau situasi yang sedang dihadapinya, terkait 

pada kondisi masyarakat persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya pesan atau informasi dalam otak manusia secara terus menerus 

mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indranya seseorang 

terhadap suatu objek, peristiwa ini dengan melibatkan pengalaman- 

pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut melalui proses kognisi, 

afeksi, dan konasi untuk membentuk objek tersebut (Mahmud,1989: 79). 

 

Selanjutnya menurut Rakhmat (2004: 37-43) mengklasifikasinya kedalam 

tiga komponen yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen 

konatif. Komponen yang pertama, fektif yang merupakan aspek emosional 

dari faktor sosiopsikologis. Komponen kognitif adalah aspek intelektual, 

yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen konatif 

adalah aspek volisional, yang berhubungan dengan kebiasaan dan 

kemauan bertindak. 
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1. Komponen afektif  

a) Motif sosiogenis, sering juga disebut sekunder sebagai lawan motif 

primer (motif biologis). Peranannya dalam membentuk prilaku sosial 

bahkan sangat menentukan. Berikut ini klasifikasi sosiogenis 

menurut (Melvin H.Marx : 1), Kebutuhan organisme seperti motif 

ingin tahu, motif kompetensi dan motif kebebasan. 2. motif-motif 

sosial seperti motif kasih sayang, motif kekuasaan dan motif 

kebebasan.  

b) Sikap, pertama sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, 

berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. 

Kedua sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Ketiga 

sikap relative lebih menetap. Keempat sikap mengandung nilai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kelima sikap timbul dari 

pengalaman.  

c) Emosi, emosi menunjukan kegoncangan organisme yang disertai 

oleh gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses fisiologis.  

2. Komponen kognitif  

Kepercayaan adalah komponen kognitif. Kepercayaan di sini tidak ada 

hubunganya dengan hal-hal yang gaib, tetapi hanyalah keyakinan 

bahwa sesuatu itu ’benar’ atau ’salah’ atas dasar bukti, sugesti otoritas, 

pengalaman atau intuisi (Holer, 1978). Sementara menurut (Asch, 

1959) kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhan, dan 

kepentingan. 
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3. Komponen konatif  

Terdiri dari kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan adalah aspek prilaku 

manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis tidak 

direncanakan. Sedangkan kemauan adalah sebagai tindakan yang 

merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan.  

 

Berikut ini perlu diketahui faktor-faktor yang dapat membentuk opini yang 

yang dibentuk dari proses persepsi dan sikap, hal ini untuk membedakan 

persepsi dan opini. Faktor-faktor yang dapat membentuk opini menurut 

Rajecki dalam Ruslan (2010: 68-70) yaitu mempunyai 3 komponen, yang 

dikenal dengan istilah ABCs of attitude, penjelasannya, sebagai berikut: 

1. Komponen A: Affect (perasaan atau emosi) komponen ini berkaitan 

dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci, sedih dan kebanggaan 

hingga muak atau bosan terhadap sesuatu, sebagai akibat setelah 

merasakannya atau timbul setelah melihat dan mendengarkannya. 

Kemudian komponen afektif tersebut merupakan evaluasi berdasarkan 

perasaan seseorang yang secara emotif (aspek emosional) untuk meng- 

hasilkan penilaian, yaitu: “baik atau buruk.” 

2. Komponen B: Behaviour atau konatif (tingkah laku) komponen ini 

lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang, misalnya 

bereaksi untuk memukul, menerima, menolak dan lain sebagainya. Jadi 

merupakan komponen untuk menggerakan sesorang secara aktif untuk 

melakukan “tindakan atau berprilaku” atas suatu reaksi yang sedang 

dihadapinya.  

3. Komponen C: Cognition (pengertian atau nalar) komponen kognisi ini 
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berkaitan dengan penalaran sesorang untuk menilai suatu informasi, 

pesan fakta dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya. 

Komponen ini menghasilkan penilaian atau pengertian dari seseorang 

berdasarkan rasio atau kemampuan penalaranya. Artinya kognitif 

tersebut merupakan aspek kemampuan intelektualitas seseorang yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 

 

Menurut (Ahmadi 2013: 27) ada tiga komponen yang saling berhubungan, 

yaitu: 

1. Komponen cognitive : berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran 

yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan obyek.  

2. Komponen affective : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, 

yaitu emosi yang berhubungan dengan obyek. Obyek di sini dirasakan 

sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan.  

3. Komponen behavior atau conative : yang melibatkan salah satu predis 

posisi untuk bertindak terhadap obyek. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas tentang faktor-faktor yang membentuk opini 

dapat dilihat gambar di bawah ini : 
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Gambar 1. Faktor-faktor membentuk opini. 

 

Penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persepsi 

merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk 

tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan 

segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya. 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

 

Berpersepsi terhadap suatu objek, masing-masing individu atau perorangan 

tentunya akan berlainan. Hal ini dikarenakan pandangan seseorang dipenga-

ruhi oleh wawasan, pengalaman serta pengetahuannya terhadap suatu objek 

yang dihadapkan. Menurut Slamento dalam skripsi Handayani (2013: 14) 

faktor-faktor yang mempengaruhui persepsi seseorang adalah:  

1. Relation, yaitu hubungan antara orang yang mempersepsikan dengan 

objek yang dipersepsikan. Seseorang biasanya tidak menangkap seluruh 

rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan 

perhatianya terhadap satu atau dua objek yang sama.  

2. Set, yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.  

PERSEPSI OPINI 

SIKAP  

AFFECT 

KONATIF 

COGNITION 
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3. Kebutuhan, kebutuhan sesaat akan kebutuhan yang tetap pada diri 

seseorang akan mempengaruhui persepsi orang tersebut  

4. Sistem nilai, sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat berpengaruh 

pula pada prinsip seseorang.  

 
B. Tinjauan Tentang Masyarakat 

 

1. Pengertian Masyarakat 

Penelitian ini berkaitan dengan masyarakat, maka pemahaman tentang 

pengertian masyarakat akan dijelaskan juga beberapa pengertian tentang 

masyarakat yaitu: 

 

Linton memberikan definisi tentang masyarakat (Soekanto, 2006: 22), 

masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan 

bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mangatur diri 

mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial 

dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 

 

Selanjutnya menurut (Sitorus 2004:4), istilah masyarakat sering 

digunakan untuk menyebutkan kesatuan manusia misalnya masyarakat 

desa, masyarakat kota, dan masyarakat lainnya. Masyarakat adalah 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat 

tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh rasa identitas bersama. 

Sedangkan menurut (Syani Suwarno 2011: 61), masyarakat artinya 

bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya 

berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan 

saling memengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi 
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masyarakat (Indonesia). 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah 

yang dapat hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling 

memengaruhi yang dapat mengatur diri sendiri menjadi satu kesatuan 

sosial dengan batasan- batasan yang telah dirumuskan dengan jelas. 

 

C. Tinjauan Tentang Politik Uang 

1. Pengertian Politik Uang 

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap 

seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk 

memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu 

pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan 

uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran 

kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau 

bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. 

Praktik politik uang dilakukan dengan tujuan untuk menarik simpati 

masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang 

bersangkutan (Kristiadi, 2006: 45). 

 

Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi 

masyarakat dan negara. Namun dalam prakteknya politik adalah untuk 

mempengaruhi dan menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan 

segala cara. Sehingga, seseorang dan sekelompok orang bisa meraih 

kekuasaan   dengan   pilihan   dan   opini   masyarakat   yang   berhasil   

di bangunnya atau dipengaruhinya. Ini memerlukan modal atau dukungan 
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pemilik modal. Sehingga wajar jika seseorang dan partai perlu 

mengarahkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itulah muncul suatu 

fenomena yang kita kenal dengan politik uang (money politic). Pemilu 

menjelma menjadi ajang pertaruhan yang besar. Namun sangat sulit 

untuk mengharapkan ketulusan dan ketidak pamrihan dari investasi dan 

resiko yang ditanggung politisi (Sudjito, 2009: 75). 

 

Pengertian Politik Uang, ada beberapa alternatif pengertian. Diantaranya, 

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 (vooters). 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. Konsekuensinya para pelaku apabila ditemukan 

bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang 

anti suap (Kristiadi, 2006: 45). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil benang merahnya bahwa  

politik uang merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang 

bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan    ataupun    

masyarakat    lainnya    agar    mereka    yang  telah mendapatkan uang 

itu agar mengikuti keinginan orang yang memliki kepentingan tersebut. 

Selain itu juga Politik uang bukan hanya uang, namun juga bisa 
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berbentuk barang, biasanya bisa berupa beras, mie, ataupun bahan-bahan 

sembako. Politik uang biasanya dilakukan kepada masyarakat yang 

ekonominya rendah, karena itulah sasaran mereka. 

 

2. Penyebab terjadinya politik uang di Indonesia 

Sudjito (2009: 76) seperti teori sebab akibat dikatakan bahwa ada akibat 

karena ada sebab, begitu juga permasalah yang satu ini, pasti ada  

penyebab atau latar belakang dari terjadinya Politik uang di negeri 

Indonesia yang telah mencoreng esensi dari demokrasi. Dalam masalah 

ini bisa kita analogikan, apabila kita ingin mengendari mobil, tentu saja 

kita harus memiliki mobil, setelah memiliki mobil tentu saja agar 

mobilnya berjalan tentu saja harus ada bahan bakarnya, begitu juga yang 

di lakukan oleh para calon legislatif. Partai politik merupakan kendaraan 

mereka, dan agar mereka bisa lolos menjadi anggota legislatif maka perlu 

lah modal berupa materi yaitu uang, disinilah mereka memulai caranya 

dengan mengiming-imingkan masyarakat dengan bentuk materil agar 

mereka dapat dipilih oleh masyarakat. 

 

Tentu saja pasti ada alasan mengapa masyarakat menerima uang atau 

suapan lainnya yang di berikan para calon legislatif. Seperti kita tahu 

bahwa kodrat manusia itu tidak pernah cukup, tidak kita sangkai bahwa 

memang manusia sangat menyukai uang karena memang itulah 

kebutuhan pokok  manusia.  Selain  itu  masa  kampanye  pun  bisa  

dijadikan    ajang penambah pendapatan mereka. Ada alasan lain juga, 

mungkin itu sebuah kekesalan masyarakat akan kinerja wakil rakyat 



19 

 

selama ini, masyarakat berpikir bila mana mereka telah duduk di tahtanya 

otomatis mereka akan lupa terhadap janji-janji dan harapan-harapan yang 

telah mereka orasikan, kedekatan semasa kampanye akan berakhir secara 

spontan, jadi  masyarakat seolah berpikir ada baiknya para caleg di 

manfaatkan sewaktu masa kampanyenya. 

 

Dijelaskan Sudjito (2009: 76), filosofi manusia modern mempunyai 

beberapa ciri. Di antaranya, pertama, manusia modern hidup berdasarkan 

rasionalitas yang tinggi. Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi 

kebendaan. Di antara materi kebendaan yang dipandang memiliki nilai 

tertinggi adalah uang. 

 

Hamid (2009: 78) yang melihat dari kacamata ekonomi, menilai Politik 

uang muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, 

politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya  saling 

mendapatkan keuntungan dengan mekanisme Politik uang. Bagi politisi, 

Politik uang merupakan media instan yang dengan cara itu suara 

konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, Politik uang ibarat  

bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingan dengan program- 

program yang dijanjikan. Politik uang muncul karena beberapa faktor 

seperti faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian  

kerja  dan nilai atau norma yang berlaku. 
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3. Bentuk-bentuk Politik Uang 

Menurut Hamid (2009: 80) praktik dari Politik uang dalam pemilu sangat 

beragam. Di antara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang 

antara lain:  

a. distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader 

partai, penggembira, golongan atau kelompok   tertentu, 

b. pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi   

kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang 

ilegal, 

c. penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan 

dan atau mengundang simpati bagi partai poltik tertentu, misalnya 

penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT 

dan lain-lain. 

 

Sudjito (2009: 76) menyatakan bahwa praktik Politik uang dari sisi 

waktu dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan. 

Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa 

kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah 

para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. 

Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang 

Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan 

elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki 

wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. 
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Berdasarkan uraian di aras, maka dapat dianalisa dari kedua tahapan 

praktik tersebut, bahwa praktik politik uang dengan sasaran the voters, 

pemilih atau rakyat secara umum akan sangat sulit diukur 

keberhasilannya. 

 

Karena disamping medannya sangat luas juga banyaknya jumlah pemilih. 

Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau mencontreng tanda 

gambar parpol yang telah memberikan uang atau mereka ’berkhiatan’. 

Karena dalam masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa pemilu 

bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang. 

 

Adapun keberhasilan praktik Politik uang pada tahapan yang  kedua lebih 

dapat diprediksi ketimbang pada tahap yang pertama. Sebab sasaran yang 

kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan penting bagi 

perjalanan pemerintahan. Namun kalau pemilihan dilakukan dengan 

voting tertutup, keberhasilan rekayasa tersebut semakin sulit, terutama 

jika pelaku Politik uang tersebut dinyatakan kalah dalam pemilihan. 

Dengan demikian para ’pengkhianat’ sulit dilacak. 

 

Eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika Politik uang tetap 

merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut 

hanya partai yang memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana 

yang dikeluarkan, keuntungan yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. 

Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik Politik uang adalah pihak 

pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik 

yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah  rakyat. 
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Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia 

akan mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan pihak 

penyumbangnya, kelompoknya dari pada interest public. 

 

4. Dampak Politik Uang 

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (freedom), persamaan 

derajat (equality), dan kedaulatan rakyat (people’s  sovereghty).  Dilihat 

dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah faham yang 

menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai 

dengan norma hukum yang ada (Kristiadi, 2006: 45). 

 

Praktik Politik uang berdampak terhadap bangunan, khususnya di 

Indonesia berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek 

politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang 

murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi  

nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan (Kristiadi, 2006: 45). 

 

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat 

dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada 

pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat 

partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek 

eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan (Kristiadi, 2006: 47). 

 

Politik Uang bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama 

juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya 

untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan 
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rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu 

sendiri (Kristiadi, 2006: 48). 

 

5. Politik uang melalui pendekatan Teori Transaksional 

Politik transaksional berarti politik dagang, ada yang menjual dan ada  

yang membeli. Tentu semuanya membutuhkan alat pembayaran yang 

ditentukan bersama. Jika dalam jual-beli, maka alat pembayarannya 

biasanya berupa uang tunai. Pada praktik politik, jika terjadi politik 

transaksional, ada yang memberi uang dan ada yang menerima uang 

dalam transaksi  politik  tersebut  (Muamar  Riza  Pahlevi,  http: 

//metrobali.com,diakses tanggal 3 Maret 2014). 

 

Menurut (Boissevain) pendekatan transaksional terdapat pada peraturan 

normatif dan peraturan pragmatif. Peraturan normatif adalah 

menggariskan panduan umum terhadap tingkah laku anggota masyarakat, 

membentuk peraturan umum terhadap tingkah laku anggota masyarakat, 

membentuk peraturan umum yang formal dan unggul dalam masyarakat , 

sedangkan yang dimaksud peraturan pragmatik adalah peraturan 

permainan atau tidak melanggar norma. Menurut Boissevain, 

transaksional adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau 

persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi  permintaan. 

Faktor  persahabatan  adalah  penting  dan jadi keutamaan.  

Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran 

individu lebih dominan, dan tidak terikat kepada peraturan atau sistem 

(Sulaiman, 2002: 82). 

http://metrobali.com/
http://metrobali.com/
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Persaingan dalam hubungan transaksional hanya boleh berjalan apabila 

semua peraturan telah ditentukan, dipahami dan dipersetujui. Dalam 

hubungan transaksional terdapat individu yang mencari kesempatan, 

menipu, memaksimumkan keuntungan dan mencari jalan pintas untuk 

menang. 

 

Menurut Boissevain fokus pendekatan hubungan transaksional adalah, 

pergerakan yang bersifat pragmatis, berada diluar peraturan yang 

sewajarnya. Pendekatan transaksional coba membongkar ruang pribadi 

dalam masyarakat, mencoba membedah fakta sosial yang tersembunyi 

(Sulaiman, 2002: 83). 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik 

transaksional adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian antar dua 

pihak yang saling mempunyai kebutuhan terutama pada praktik politik 

dimana terdapat proses ada yang memberi dan menerima sesuatu baik 

berupa materi maupun non materi sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati. Seperti yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di 

Kabupaten Pesawaran yang terindikasi adanya politik transaksional yang 

dilakukan oleh  tim pemenangan calon kepala daerah kepada masyarakat. 

 

D. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah 

1. Pengertian Pilkada 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
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Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang- 

Undang mejelaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat 

di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati dan 

Walikota secara langsung dan demokratis. 

 

Menurut (Suharizal 2011: 6), dalam perspektif filosofis munculnya  

gagasan pilkada secara langsung merupakan proses lanjut dari keinginan 

kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Pemilihan Kepala 

Daerah secara langsung diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang 

bertanggung jawab dan didukung oleh rakyat. 

 

Secara normatif, berdasarkan ukuran demokrasi pilkada langsung 

menawarkan sejumlah manfaat dan dan harapan bagi pertumbuhan, 

pedalaman, dan perluasan demokrasi lokal. Pertama, pilkada langsung 

membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara dalam  

proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal 

dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak 

meletakkan kuasa untuk menentukan rekruitmen politik di tangan 

segelintir orang DPRD. 

 

 

Kedua, dari sisi kompetisi politik, pillkada langsung memungkinkan 

munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat yang bersaing 

serta memungkinkan masing-masing kandidat berkompetisi dalam ruang 

yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam 
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demokrasi perwakilan. Ketiga, sistem demokrasi langsung memberi 

peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara 

lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elit politik  

seperti kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Keempat, 

pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur 

pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimate. 

 
Menurut Easton (Prihatmoko, 2005: 200), dalam perspektif teoritis, dijelaskan 

bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) adalah merupakan sistem 

yang memiliki sekurangnya tiga sifat. Ketiga sifat tersebut yaitu terdiri dari 

banyak bagian-bagian, bagian tersebut saling berinteraksi dan saling tergantung, 

dan memunyai perbatasan (boundaries) yang memisahkan dari 

lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain. Sistem pilkada 

langsung memunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder 

(secondary system) atau sub-sub sistem (subsystem). Bagian-bagian 

tersebut adalah electoral regulation, electoral process, dan electoral law. 

Prosedur dan tata cara dalam pilkada langsung merupakan dimensi 

electoral regulation, yaitu segala ketertiban atau aturan mengenai pilkada 

langsung yang berlaku, bersifat mengikat, dan menjadi pedoman bagi 

penyelenggaraan, calon dan pemilih dalam menunaikan peran dan 

fungsinya masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur 

dan tata cara dalam sistem adalah terukur (measurable). 

 

Sistem pilkada langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan 

kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk 

memilih Kepala Daerah. Adapun dalam perspektif praktis, pilkada 
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merupakan rekruitmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh- 

tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah yang nilainya 

equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut 

ditunjukan dengan kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan 

DPRD. 

 

Aktor utama dalam sistem pilkada adalah rakyat, partai politik, dan calon 

Kepala Daerah. Ketiga aktor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan- 

kegiatan sebagai berikut: (1) pendaftaran pemilih; (2) pendaftaran calon; 

(3) penetapan calon; (4) kampanye; (5) pemungutan dan penghitungan 

suara; dan (6) penetapan calon terpilih. 

 

2. Tahap-Tahap Pilkada 

 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Pasal 6 Ayat 1 

bahwasanya pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) 

tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan : 

1. Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat1 meliputi  

a) perencanaan program dan anggaran;  

b) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;  

c) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara 

dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;  

d) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;  

e) pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, 

dan Pengawas TPS;  

f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan  
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g) penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih.  

 

2. Tahap Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) : 

a. pendaftaran bakal Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon 

Walikota;  

b. Uji Publik;  

c. pengumuman pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan 

Calon Walikota;  

d. pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;  

e. penelitian persyaratan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon 

Walikota;  

f. penetapan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;  

g. pelaksanaan Kampanye;  

h. pelaksanaan pemungutan suara;  

i. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;  

j. penetapan calon terpilih;  

k. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan  

l. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.  

 

3. Penyelenggara dan Proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala 

Daerah 

 

Berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang- 

Undang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pilkada menjadi tanggung 

jawab KPU bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pemilihan 
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Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi, sedangkan pemilihan Bupati 

dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Berikut ini adalah 

penyelenggaraan dan lembaga penyelenggara lainnya dalam pilkada 

diantaranya: 

a. Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan 

umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

lembaga tersebut disebut Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu); 

b. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKKP) adalah 

lembaga yang bertugas menangani penyelenggaraan kode etik 

penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi 

penyelenggaaan pemilihan umum; 

c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh 

KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di 

tingkat Kecamatan atau nama lain; 

d. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk  oleh 

KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat 

Desa atau sebutan lain/ Kelurahan; 

e. Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara yang selanjutnya 

disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk 

menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; 

f. Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota (Panwas 

Kabupaten/Kota) adalah panitia yang dibentuk Bawaslu Provinsi yang 

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah 
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Kabupaten/ Kota; 

g. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan atau Panwas Kecamatan 

adalah panitia yang dibentuk oleh Pengawas Kabupaten/ Kota yang 

bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah 

Kecamatan; 

h. Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) adalah petugas yang dibentuk 

oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan 

di desa atau sebutan lain/ Kelurahan; 

i. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah petugas yang 

dibentuk oleh panwas Kecamatan untuk membantu PPL; 

j. Kampanye Pemilihan adalah kegiatan meyakinkan pemilih dengan 

menawarkan visi, misi dan program calon Gubernur, calon Bupati dan 

calon Walikota; 

 

Pilkada berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali 

Kota Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa pemilihan 

diselenggarakan melalui    2    (dua)    tahapan    yaitu    tahapan    

persiapan    dan   tahapan penyelenggaraan. Tahapan persiapan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 

2015 meliputi: 

a. Perencanaan program dan anggaran; 

b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; 

c. Perencanaan penyelenggaran yang meliputi penetapan tata cara dan 
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jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan; 

d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; 

e. Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPT, dan 

Pengawas TPS; 

f. Pemberitaan dan pendaftran pemantau Pemilihan; dan 

g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih. 

 

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 meliputi: 

a. Pendaftaran bakal calon Gubernur, Bupati, dan calon Walikota; 

b. Uji publik; 

c. Pengumuman pendaftran calon-calon Gubernur, Bupati, dan calon 

Walikota; 

d. Pendaftaran calon Gubernur, Bupati, dan calon Walikota; 

e. Penelitian persyaratan calon Gubernur, Bupati, dan calon Walikota; 

f. Penetapan calon-calon Gubernur, Bupati, dan calon Walikota; 

g. Pelaksanaan kampanye; 

h. Pelaksanaan pemungutan suara; 

i. Perhitungan pemungutan suara; 

j. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara; 

k. Penetapan calon terpilih; 

l. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan 

m. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. 

 

4. Peserta Pilkada 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, calon Bupati atau 

calon walikota adalah peserta yang diusulkan oleh partai politik, 

gabungan partai politik atau perorangan yang mendaftar atau didaftarkan 

di KPU Kabupaten/ Kota. Para calon wajib menyampaikan visi dan misi 

yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah  

provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/ 

Kota. 

 

Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan calon jika 

telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh 

persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari 

akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di 

daerah yang bersangkutan. Pada partai politik atau gabungan partai 

politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan 

memeroleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi 

DPRD, jika hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan 

maka perolehan  dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas. 

 

Kemudian, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan 

pasangan calon menggunakan ketentuan memeroleh paling sedikit 25% 

(dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu 

hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. 

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 

(satu) calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai 

politik atau gabungan partai politik lainnya. 
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Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur jika 

memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan misalnya Kabupaten/Kota 

dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh 

ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) 

dan Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua 

ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa 

harus didukung paling sedikit 5% (lima persen). 

 

5. Pemilih 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilih adalah 

warga yang pada saat pemungutan suara berusia paling rendah 17 tahun 

atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam pemilih. Warga negara 

tersebut hanya didaftar satu kali oleh penyelenggara. Jika pemilih 

memunyai lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih 

salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih 

berdasar E-KTP dan/ atau berdasar surat keterangan domisili dari kepala 

desa atau sebutan lain/ Lurah. 

 

Untuk dapat memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai 

pemilih. Jika warga negara tersebut tidak terdaftar maka tidak dapat 

menggunakan hak pilihnya. Warga negara yang dapat didaftarkan 

sebagai pemilih adalah warga negara yang sedang tidak terganggu jiwa 

atau ingatannya dan sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap. Apabila 

ada warga negara yang sudah memiliki hak pilihnya tapi belum terdaftar 
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sebagai pemilih, warga negara tersebut dapat menunjukkan E-KTP atau 

surat keterangan penduduk. 

 

Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara 

yang berada di RT/ RW atau sebutan lain sesuai yang tertera dalam E-

KTP atau surat keterangan penduduk. Pemilih yang terdaftar dalam  

pemilih tetap tetapi berpindah tempat tinggal atau karena ingin 

menggunakan hak pilihnya di temapt lain, pemilih harus melaporkan 

pada PPS setempat. Selanjutnya, PPS mencatat nama pemilih dan 

memberikan surat keterangan pindah tempat memilih. Kemudian, 

pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan 

yang baru. 

 

E. Kerangka Pikir 

Sikap politik masyarakat memengaruhi masyarakat dalam menentuukan 

keputusan memilih dalam pemilihan kepala daerah dan salah satu faktor 

yang berpengaruh pula dewasa ini adalah politik uang. Politik uang 

adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya 

orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia 

menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. 

Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang 

adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya 

dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik 

menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan 

dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka 
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memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. 

 

Politik uang muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku 

(partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling 

mendapatkan keuntungan dengan mekanisme politik uang. Bagi politisi, 

politik uang merupakan media instan yang dengan cara itu suara 

konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, politik uang ibarat bonus 

rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingan dengan program-

program yang dijanjikan. politik uang muncul karena beberapa faktor 

seperti faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian 

kerja dan nilai atau norma yang berlaku. 

 

Praktik Money Politics berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya 

di Indonesia berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam 

praktek politik uang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi 

yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan 

bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan. Untuk memudahkan 

Peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membuat kerangka 

piker sebagai berikut : 
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Gambar 2. Bagan Kerangka Fikir 

 

 

 

 

PERSEPSI MASYARAKAT 

 

POLITIK UANG 

1) Pemberian sumbangan sembako 

2) Membagikan uang dengan syarat  

pemilih memberikan suara 

3) Memberikan janji kampanye  

kepada masyarakat 

4) Memberikan fasilitas umum 

 

KOGNISI AFEKTIF KONASI 

TRANSAKSIONAL 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta 

situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, 

pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomenal. Dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta 

yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan. Oleh karena itu, analisis data 

yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan 

kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Dengan 

demikian, dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan untuk 

membangun hipotesis dan teori (Moleong, 2006: 79). 

 

Berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mencoba untuk 

menggambarkan bagaimanakah politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah 

tahun 2015 di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong tataan Kabupaten 

Pesawaran. 

 

B. Fokus Penelitan 

Pada sebuah penelitian sangat penting adanya fokus penelitian karna fokus 

penelitian akan dapat membatasi studi yang diteliti. Memfokuskan dan 
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membatasi pengumpulan data dapat dipandang manfaatnya sebagai reduksi 

data menghindari pengumpulan data yang berlimpah. 

 

Adapun fokus penelitian ini berfokus pada politik uang dalam Pemilihan 

Kepala Daerah tahun 2015 di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaranyang terdiri: 

1. Komponen cognitive : berupa pengetahuan, kepercayaan atas 

pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan 

dengan obyek.  

Penulis dalam hal ini ingin melihat dan mengetahui seberapa besar 

pengetahuan masyarakat terhadap terjadi politik uang pada pilkada 

Pesawaran tahun 2015. 

2. Komponen Affective : menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, 

yaitu emosi yang berhubungan dengan objek. Objek di sini 

dirasakan sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

 

C. Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi peneitian ini adalah di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini 

adalah karena:  

 

1. Desa Kurungan Nyawa merupakan desa yang rawan akan terjadinya 

politik uang pada masa pemilhan umum. 
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2. Belum pernah diadakannya penelitian secara ilmiah terkait persepsi 

masyarakat terhadap politik uang, sehingga data yang diperoleh 

adalah data baru. 

3. Pertimbangan waktu, dana, dan fasilitas lain yang dapat 

mempermudah penelitian ini dalam pengumpulan data yang 

dibutuhkan. 

D. Jenis Data Penelitian 

1. Data primer 

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau 

informan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat 

berupa interview/wawancara, observasi, maupun pengguanaan 

instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan 

dari penelitian tersebut. Data-data yang dijaring, dikodifikasikan, 

dan dideskripsikan adalah bersumber dari jawaban para narasumber 

terhadap pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. 

 

2. Data sekunder 

Yaitu sumber data penunjang sumber data primer, diperoleh melalui 

bahan pustaka dan media seperti buku, koran, makalah, dan internet. 

 

E. Penentuan Informan 

 

Dalam penelitian kualitatif, informasi merupakan data yang diperoleh di 

lokasi penelitian, dalam naskah atau dokumen, dan dari informan yang telah 

ditunjuk sebagai kunci pengayaan sumber data. Peneliti akan menggunakan 
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informan untuk memperoleh berbagai informasi yang dipelukan selama 

proses penelitian. Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik snowball. 

 

Teknik snowball yaitu dengan mencari informan kunci, yang dimaksud  

dengan informan kunci (key informan) adalah mereka yang mengetahui dan 

memiliki  berbagai  informasi  pokok  yang  diperlukan  dalam  penelitian 

atau informan yang yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang 

sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini di khususkan pada masyarakat 

Desa Kurungan Nyawa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab 

permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara mendalam (indepth interview) 

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama 

dengan panduan wawancara. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 

kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan 

wawancara mendalam (in-depth interview). 

 

Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian 

besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Basuki (2006: 173). 

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin 
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kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum 

dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau 

memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas 

mengenai topik penelitian. 

 

2. Observasi 

Observasi adalah merupakan deskripsi faktual, cermat, dan terperinci 

mengenai keadaan dilapangan. Tekhnik ini digunakan untuk merekam 

data-data peristiwa atau situasisosial tertentu pada lokasi penelitian yang 

berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun observasi yang peneliti 

lakukan yaitu mengetahui, mengamati dan mengobservasi seberapa jauh 

sikap masyarakat terhadap Politik uang yang terjadi di Desa Kurungan 

Nyawa. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumen menurut Sugiyono, (2009: 240) merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, 

gambar, serta data-data mengenai politik uang dalam Pemilihan Kepala 

Daerah di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin 

sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah 

mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan 
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data sebagaimana yang disebutkan Moleong (2006: 151) meliputi: 

 

 

 

1. Editin 

Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalui daftar pertanyaan (panduan 

wawancara) ataupun pada wawancara perlu dibaca kembali  untuk melihat apakah 

ada hal-hal yang masih meragukan dari jawaban informan. Jadi, editing bertujuan 

untuk memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan data. 

 

2. Interpretasi 

Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik hasilnya 

harus diinterprestasikan atau ditafsirkan agar kesimpulan-kesimpulan 

penting mudah ditangkap oleh pembaca. Interpretasi merupakan  

penjelasan terperinci tentang arti sebenarnya dari materi yang  dipaparkan, 

selain itu juga dapat memberikan arti yang lebih luas dari penemuan 

penelitian. 

 

H. Pengecekan Kebenaran Data 

Dalam penelitian ini pengecekan kebenara terhadap data/informasi yang 

dikumpulkan selama proses penelitian, peneliti lakukan melalui pengecekan 

terhadap data/informasi yang tidak jelas dan meragukan yang disampaikan 

oleh responden dalam wawancara yang telah tersusun kedalam transkip 

wawancara Langkah yang sama juga menulis lakukan terhadap interpretasi 

hasil wawancara yang tersusun dalam deskripsi program. 

 

I. Teknik Analisis Data 
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Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen yang dikutip Moleong 

(2006: 152) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan cara seseorang 

peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan 

suatu kesimpulan dari penelitiannya, karna data yang diperoleh dari suatu 

penelitian tidak dapat digunakan begitu saja, analisis 

Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah  Afifuddin    

(2012:159) yaitu: 

1. Mengorganisasi data. Cara ini dilakukan dengan membaca berulang-ulang 

data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang ada sehingga 

peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan 

membuang data yang tidak sesuai. 

2. Membuat kategori, menentukan tema, dan pola. Dalam hal ini, peneliti 

menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karna 

peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada kedalam suatu 

kategori dengan masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi 

terlihat secara jelas. 

3. Mencari eksplanasi alternatif data proses berikutnya ialah peneliti 

memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus 

mampu menerangkan data tersebut dengan didasarkan pada hubungan 

logika makna yang terkandung dalam data tersebut 
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4. Menulis laporan. Penulisan laporan merupakan bagian analisis kualitatif 

yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini, peneliti harus mampu 

menuliskan data, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya. 

 

Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang 

telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, 

karna data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat dipergunakan 

begitu saja, analisis data menjadi bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna 

dalam memecahkan masalah penelitian. 
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IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singkat Desa Kurungan Nyawa 

 

Menurut sejarah setelah Gunung Karakatau meletus yang pertama pada tahun 

1883 dan setelah VOC Belanda menjajah; secara singkat sejarah berdirinya 

Desa Kurungan Nyawa yang sekarang adalah sebagai berikut : 

Pada waktu 1884 Pemukiman yang disebut BANDAR KURUNGAN 

NYAWA, diserang wabah penyakit cacar serta kolera dan setelah pagar 

bambu  mentara yang menjadi benteng Bandar berangsur rusak dan 

dimusnahkan, maka terasa menggelisahkan penduduk. Sejak dari tahun itu 

mulailah penduduknya berpencar menurut kelmpoknya masing-masing 

mencari dan mendapatkan pemukiman baru yang berdekatan dengan jalan 

raya. Sebelum itu belum ada jalan raya.  

 

Pada zaman itu, sesudah Raja Benguh. II  yaitu cucu dari Raja Benguh.I. 

tepatnya sejak tahun 1884 setahun setelah Gunung Kerakatau meletus yang 

pertama, mulailah penduduk pindah dari Bandar Kurungan Nyawa, ada yang 

ke Seri Menanti (Lingkungan Negeri Sakti) yang sekarang , ada yang ke 

Penengahan Gedong Tataan, ada yang ke Kuta Dalam Marga Ketibung, ada 

yang ke Padang Ratu Way Lima ada juga yang ke Rantau Tijang Marga 

Punggung  (Kec. Pagelaran sekarang) 
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Kelompok yang tinggi mendirikan Kampung Kurungan Nyawa yang 

sekarang., yaitu dua kelompok sub Suku Lampung yang disebut Buay yaitu 

Buay Halam Rawak Raja Benguh, dan sub Suku Selagai. Jumlahnya tinggal 

20 s/d 30. Kepala Keluarga lagi. Oleh pemuka-pemuka adat Buay Selagai 

Halam Rawak ini. Kampung ini Buton ( di rawat ) mengadakan keramaian 

motong kerbau dan mengundang pemuka-pemuka Adat dari Kampung-

Kampung lain, dan di beri nama “ GEDUNG DALOM “  

 

Sewaktu Belanda membentuk Kepala Kampung yang pertama, disebut 

Kepala Kampung Kurungan Nyawa. Dan pada waktu itu walaupun sudah 

dibawah Pemerintahan Belanda, namun hukum Adat masih berfungsi dan 

masih berlaku hingga sekarang. Sebagai sumber Hukum yang berlaku sejak 

dahulu hingga sekarang., yaitu Hukum Adat Lampung yang disebut 

KUNTARA RAJA NITI. 

 

B. Sejarah Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa 

 

Sejarah pemerintah desa nama-nama demang/lurah/kepala desa sebelum dan 

sesudah berdirinya Desa Kurungan Nyawa sesudah Raja Benguh.II. Kepala 

Kampung bergantiganti orang lain sebagai berikut: 

 

1. Tekaklai Ratu   1. Tahun. 1885 – 1886 

2. Dalam sekandak   1. Tahun. 1886 -  1887. 

3. Penyimpang Batin   33.Tahun. 1887 -  1920. 

4. Taring Sebauy   5. Tahun. 1920 -  1925. 

5. Yunus Minak Bintang  1. Tahun. 1925 -  1926. 
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6. Taring Sebuay Lagi  5. Tahun. 1926 -  1931.  

7. Ibrahim Pengiran Kaca  9. Tahun. 1931 -  1940. 

8. Taring Sebuay kembali  6. Tahun. 1940  -  1946. 

9. Ratu Sebuay   21. Tahun. 1945 -  1967. 

10. Basri kitan    1 Tahun1967 - 1968 

11. Badriyanto    1 Tahun1968 - 1969 

12. Ratu Sebuai Kembali  1 Tahun1969 - 1974  

13. Dahrun.ts    1 Tahun1974 – 1984 

14. Amir usman   1984 – 

15. Abdur Rohim   

16. Zulkipli.mursid   2013 - Sekarang 

(sumber: Monografi Desa Kurungan Nyawa Kecamatan GedongTataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2016) 

 

C. Kondisi Geografis Desa Kurungan Nyawa 

Batas wilayah Desa sebagai berikut : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Haji Mena Natar dan Negeri Sakti 

2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sumber Rejo dan Sungai Langka 

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Rajabasa dan Haji Mena 

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Sakti dan Rajabasa 

(sumber: Monografi Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2016) 
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D. Luas Wilayah Desa KurunganNyawa 

Luas Wilayah Desa Kurungan Nyawa sebagai berikut : 

1) Luas Wilayah Desa seluruhnya   ±900 Ha terdiri dari : 

2) Tanah Darat Kebun Rakyat          ±  182 Ha 

3) Tanah Darat Peladangan           ±  317 Ha 

4) Tanah sawah non tehnias             ±    45 Ha 

5) Kolam dan Tambak                       ±      2 Ha 

6) Pekarangan                                    ±  166 Ha 

7) Lain-lain                                  ±  188 Ha 

Jumlah     ±  999 Ha 

(sumber: Monografi Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2016) 

 

E. Orbitasi Data Desa Kurungan Nyawa 

Orbitasi atau jarak tempuh Desa Kurungan Nyawa adalah sebagai berikut : 

1) Jarak dari Ibu Kota Kecamatan    ±12 KM 

2) Jarah dari Ibu Kota Kabupaten   ±20 KM 

3) Jarak dari Ibu Kota Provinsi    ±7 KM 

4) Dan Kota yang terdekat yaitu Bandar Lampung. 

5) Jalur jalan Umum / Jalan aspal sepanjang Desa  ±3 KM. 

6) Jalan Desa yang dapat dilalui Kendaraan bermotor sepanjang 3 KM 

7) Jalan Desa yang belum sempurna sepanjang 6 KM yang menghubungkan 

antar pedukuhan yang terpencil. 

(sumber: Monografi Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2016) 
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F. Keadaan Penduduk 

Jumlah penduduk Desa Kurungan Nyawa menurut sensus awal tahun 1984 

seluruhnya 5.309 jiwa ( 1.030 Kepala Keluarga ) yang terdiri dari 2721 

orang laki-laki dan 2588 orang wanita. 

Walaupun Desa Kurungan Nyawa merupakan Desa Asli/Lama, tetapi 

dalam perkembangannya ternyata apabila dilihat dari asal penduduk maka 

terdapat tiga bagian besar yaitu Lampung, Jawa dan Sunda. Dan kalau 

digolongkan secara umum maka terdapat 25% suku Lampung, 10% suku 

Sunda dan 65% suku Jawa. 

Dengan demikian dalam kehidupan sehari-hari penduduk tidak lagi merasa 

atau dirasakan adanya perbedaan asal, bahkan secara bertahap sudah 

terjadi perbuatan antara suku satu dengan suku lainnya. 

(sumber: Monografi Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2016) 

 

G. Mata Pencaharian 

Sebagian besar penduduk Desa Kurungan Nyawa merupakan daerah 

pertanian dan perkebunan, maka sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani dan Buruh Tani. Untuk mengetahui mata 

pencaharian penduduk Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran dapat dilihat dari table dibawah ini : 
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Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Desa Kurungan 

Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 

 

No Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) 

1 Petani 566 

2 Pedagang 70 

3 KaryawanSwasta 16 

4 PNS 30 

5 TukangBangunan 45 

6 Bidan/Perawat 2 

7 JasaPersewaan 9 

8 Sopir 12 

9 Buruh 100 

10 Pensiunan 2 

11 Pengangguran 3131 

Jumlah                                                    3983 

 

(sumber: Monografi Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2016) 

 

H. Latar Belakang Pendidikan Penduduk 

Untuk mengetahui latar belakang pendidikan penduduk di Desa Kurungan 

Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada 

table dibawah ini : 
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Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa 

Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 

 

No Jenjang Pendidikan Jumlah 

1 TK 211 

2 Tidak Sekolah 90 

3 SD 1988 

4 SMP 1016 

5 SMA 583 

6 Sarjana 95 

Jumlah 3893 

(sumber: Monografi Desa KurunganNyawa Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2016) 

 

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa mayoritas latar belakang 

pendidikan penduduk Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran adalah tamatan SD dengan jumlah 1988 orang, 

sedangkan latar belakang pendidikan penduduk yang paling sedikit adalah 

pendidikan sarjana yaitu 95 orang. 

 

I. Sarana dan Prasarana Desa Kurungan Nyawa 

a. Kantor Desa   : 1 Buah 

b. Balai Desa   : 1 Buah 

c. Prasarana Kesehatan 

1. Polindes   : 1 Buah 
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d. Prasarana Ibadah 

1. Masjid   : 14 Buah 

2. Mushola   : - 

3. Gereja   : - 

4. Pura   : - 

5. Vihara   : - 

 

e. Prasarana Pendidikan 

1. SD   : 1 Buah 

2. SMP   : - 

3. SMA/MA  : 1 Buah 

4. TK/PAUD  : 1 Buah 

 

f. Prasarana Keamanan 

1. Poskamling  : 1 Buah 

g. Prasarana Olah Raga 

1. Lapangan Bola Voli : 1 Buah 

2. Lapangan Bola Kaki : 1 Buah 

 

(sumber: Monografi Desa Kurungan Nyawa Kecamatan GedongTataan 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2016) 
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J. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa 

Gambar 3.Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Monografi Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Tahun 2016) 

Kepala Desa 

ZULKIPLI.M 

Sekretaris Desa 

SUJAL HAIRUM 

Kaur 

Pemerintahan 

HUSNI.E 

Kaur Umum 

INDAH ANA 

Kaur Keuangan 

ELYAWATI 

Kaur 

Kesejahteraan 

L.F YUNA 

Kaur 

Pembangunan 

A.GANI 

Kadus I 

MUHTAR 

Kadus II 

SARMAN 

Kadus III 

APSEN 

Kadus IV 

ROHIMI 

Kadus V 

ZAINUDIN 

Kadus VI 

NURHADI 

5
3
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K. Gambaran Pilkada Pesawaran 2015 

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu daerah di provinsi Lampung yang 

ikut dalam gelaran Pilkada serentak hari ini, Rabu 9 Desember 2015. 

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) ini digelar untuk memilih 

pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun 

ke depan.   

 

Pada Pilkada Pesawaran diikuti oleh 4 Pasangan : 

1. Aries Sandi Darma Putera dan Mahmud Yunus 

2. Okta Rijaya M dan Salamu Solikhin 

3. Fadhil Hakim YHS dan Zainal Abidin 

4. Dendi Ramadhona dan Eriawan (Dermawan) 

 

Hasil hitung cepat Rakata Institute. Data yang masuk 100 persen, dan tingkat 

partisipasi mencapai 71,35 persen. Survei dilakukan di 122 TPS dari 925 TPS 

di Pesawaran. Margin eror rata-rata plus minus 2,1 persen. 

1. Aries Sandi Darma Putera dan Mahmud Yunus, memperoleh: 30,30 persen 

suara. 

2. Okta Rijaya M dan Salamu Solikhin, memperoleh: 6,66 persen suara. 

3. Fadhil Hakim YHS dan Zainal Abidin, memperoleh: 16,45 persen suara. 

4. Dendi Ramadhona dan Eriawan (Dermawan), memperoleh: 46,59 persen 

suara. 
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Real Count KPU berdasarkan Hasil Hitung TPS (Form C1) Kabupaten 

Pesawaran. Data Masuk: 100% (925 dari 925 TPS) 

1. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Mahmud Yunus. Perolehan : 

56878 Suara (30,30 %) 

2. H. Okta Rijaya M, S.H.I. dan Salamu Solikhin. Perolehan : 12503 Suara 

(6,66%) 

3. Fadhil Hakim YHS, BBA dan Zainal Abidin, S.Pt. Perolehan : 30866 

Suara (16,45 %) 

4. H. Dendi Ramadhona K, S.T. dan Eriawan, S.H. Perolehan : 87441 Suara 

(46,59 %) 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

mengenai Persepsi Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Terhadap 

Politik Uang pada Pilkada Pesawaran 2015, sebagai berikut: 

 

1. Dari aspek kognitif, masyarakat sudah mengetahui adanya praktik politik 

uang di Desa Kurungan Nyawa, dan masyarakat juga mengetahui tujuan 

pemberian uang tersebut adalah agar memilih calon tertentu dan 

masyarakat juga telah memahami bahwa politik uang adalah hal yang tidak 

benar karena melanggar aturan dalam pemilu. 

 

2. Dari aspek afektif, Sebagian besar masyarakat menilai positip politik uang 

yang terjadi pada saat pilkada karena alasan kebutuhan ekonomi dan uang 

tersebut sudah dijadikan pendapatan tambahan bagi sebagian besar 

masyarakat Desa Kurungan Nyawa. 

 

3. Dari aspek konatif, praktik politik uang yang dilakukan oleh para calon 

kepala daerah mempengaruhi pilihan masyarakat pada pilkada Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2015. Masyarakat yang menerima pemberian uang dari 

para calon kepala daerah dipastikan akan memilih calon tersebut 
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dikarenakan adanya rasa ingin membalas pemberian uang dengan 

memberikan suaranya kepada calon tersebut 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan beberapa 

saran, yaitu : 

1. Pada aspek kognitif, sebaiknya pemerintah daerah dan KPU dapat 

memberikan penyuluhan rutin terkait politik uang yang mencangkup 

bentuk dari politik uang, serta dampak negatif dari politik uang tersebut. 

 

2. Pada aspek afektif, sebaiknya masyarakat dapat merubah pola pikir yang 

mengatakan uang dalam praktik politik uang merupakan pendapatan 

tambahan menjadi sesuatu yang tidak baik atau tidak boleh untuk diterima. 

Selain itu juga sebaiknya pemerintah daerah harus lebih bersungguh-

sungguh dalam upaya peningkatan keadaan ekonomi masyarakat sehingga 

masyarakat tidak menilai politik uang sebagai sesuatu hal yang positif di 

masa depan. 

 

3. Pada aspek konatif, sebaiknya ada peran serta dari para tokoh agama 

setempat untuk memberikan pandangan terkait politik uang tersebut 

dengan menggunakan norma-norma yang melarang masyarakat untuk 

menerima uang pemberian para calon tersebut. Serta adanya peningkatan 

peran dari aparatur desa dalam mencegah terjadinya politik uang di Desa 

Kurungan Nyawa. 



 

 

 

 

 

 

 
DAFTAR PUSTAKA 

  

 

 

Buku 
 

Afifuddin. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pustaka Setia. Bandung. 

 

Arifin, Anwar. 2014. Politik Pencitraan. Graha Ilmu. Jogjakarta. 

 

Hamid. 2009. Pilkada, Money Politics and the Dangers of “Informal Governance. 

 

The Indonesian Institute of Sciences (LIPI). Jakarta. 

 

J. Prihatmoko, Joko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Filosofi. Sistem 

dan Problema Penerapan Di Indoensia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 

 

Kristiadi, J. 2006. Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih. Prisma. Jakarta. 

 

Mahmud, M Dimyati. 1989. Psikologi Pendidikan. Yogjakarta: BPEF 

 

Merphin,   Panjaitan.   2013.   Pendidikan   Politik   Indonesia.   Ghalia Indonesia. 

Jakarta. 

 

Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Edisi Revisi). Remaja 

Rosdakarya. Bandung. 

 

Rakhmat,  Jalaluddin.  2004.   Psikologi  Komunikasi.  PT  Remaja     Rosdakarya. 
Bandung 

 

Ruslan, Rosady. 2010. Manajeman Public Relation dan Media Komunikasi. PT 

RajaGrafindo Persada. Jakarta 

 

Sharma, P. 2004. Sistem demokrasi yang hakiki. Yayasan menara ilmu. Jakarta. 

 

Slameto. 2003. Belajar dan Faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

 

Soekamto, Soerjono. 1986. Beberapa Teori Sosiologis. Rajawali: Jakarta 

 

Sudjito. 2009. Politik Penguasa dan Siasat Pemuda. Penerbit Andi. Yogyakarta. 

 



Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: 

Bandung 

 

Sulaiman, Nizam. 2002. Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik. Penerbit 

Universiti Kebangsaan Malaysia. 

 

Suwarno. 2011. Teori Sosialisasi. Universitas Lampung: Lampung 

 
Skripsi Dan Jurnal 

 

Handayani, Melisa. 2013. Persepsi Masyarakat Terhadap Sosialisasi pencalonan 

Herman H.N Menjelang Pemilihan Gubernur Lampung. Unila 

 

Agisni, Mulia. 2013. Efek Media Massa Cetak Terhadap Prilaku Pemilih Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang 2012. Unila 

 

Yuzka, Ardi. 2015, Politik Uang DalamPemilihan Umum2014 (Studi Pada Pekon 

Gunung Kemala Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, Unila 

 

Ferdiansyah, Angga. 2014, Politik Transaksional Antara Calon Bupati Dengan 

Masyarakat Pemilih Di Kecamatan Kotabumi Selatan Pada Pemilihan Bupati 

Lampung Utara Tahun 2013, Unila 

 

Undang-Undang 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

Dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang 

 

WEBSITE 

 

http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-persepsi-menurut-

parahli.html)   di akses tanggal 20 April Pukul 11.00 WIB 

 
Riza Pahlevi, Muamar http://metrobali.com/2013/10/01/ideologi-transaksional- parpol-

cederai-nilai-pancasila/. diakses tanggal 3 Maret 2014. 
 
 
SUMBER LAIN 

 

Data Monografi Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2016 

 

Data mata pilih Desa Kurungan Nyawa tahun 2015 

Wawancara dengan Narasumber 

http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-persepsi-menurut-
http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-persepsi-menurut-
http://metrobali.com/2013/10/01/ideologi-transaksional-parpol-cederai-nilai-pancasila/
http://metrobali.com/2013/10/01/ideologi-transaksional-parpol-cederai-nilai-pancasila/
http://metrobali.com/2013/10/01/ideologi-transaksional-parpol-cederai-nilai-pancasila/

