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ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR MASYARAKAT BERSIKAP DAN BERPERILAKU
PERMISIF TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG DALAM

PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2014

Oleh
Natessya Septiani Rahmanda

Merebaknya politik uang melahirkan pandangan masyarakat bahwa praktek
politik uang merupakan sesuatu yang wajar, salah satu faktor tumbuhnya praktek
politik uang dalam pemilu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat permisif
terhadap praktek politik uang yang dilakukan oleh kandidat atau calon baik
legislatif maupun kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk
mengetahui kasus-kasus politik uang pada pemilihan calon anggota legislatif Kota
Bandar Lampung Tahun 2014. (2) Untuk mengetahui sikap dan berperilaku
masyarakat permisif terhadap praktek politik uang dalam pemilihan calon anggota
legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014. (3) Untuk mengeksplorasi faktor-
faktor penyebab masyarakat bersikap dan berperilaku permisif terhadap praktek
politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif Kota Bandar Lampung
Tahun 2014. (4) Untuk mengetahui implikasi/dampak dari masyarakat yang
bersikap dan berperilaku permisif terhadap praktek politik uang dalam pemilihan
calon anggota legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014. Hasil penelitian dapat
diketahui bahwa: (1) Kasus-kasus politik uang pada pemilihan calon anggota
legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu
sebanyak 313 kasus money politics kasus tersebut meningkat signifikan di
bandingkan tahun 2009 yaitu sebanyak 148 kasus. (2) Sikap pemilih sangat
pragmatis dan permisif hal itu dikarenakan masyarakat memilih berdasarkan
materi atau bantuan yang diberikan oleh para calon legislatif, (3) Faktor yang
paling dominan mempengaruhi masyarakat permisif dalam menentukan
pilihannya adalah faktor kebiasaan. (4) Implikasi/dampak masyarakat yang
bersikap dan berperilaku permisif terhadap praktik politik uang dalam pemilihan
calon anggota legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014 adalah memberi
peluang bagi calon anggota legislatif untuk bertindak curang, suara yang masuk
terhadap salah satu calon anggota legislatif tidak murni dari hati nurani
masyarakat serta politik uang membuat proses politik menjadi bias.

Kata Kunci: Masyarakat Permisif, Praktek Politik Uang, Pemilu Legislatif



ABSTRACT

COMMUNITY FACTORS BE PERMISSIVE AND BEHAVE TOWARDS THE
PRACTICE OF POLITICAL MONEY IN THE ELECTION OF

THE MEMBERS OF THE LEGISLATURE THE CITY OF
BANDAR LAMPUNG 2014

By
Natessya Septiani Rahmanda

A new outbreak of political money spawned a political practice that society's view
of money is something that is reasonable, one of the factors for the growth of the
practice of political money in the election also did not escape from society's point
of view how permissive towards the practice of the politics of money made by the
candidate or candidates of either the legislature or head area. The purpose of this
research is: (1) to know the political cases of money on the election of the
members of the legislature of the city of Bandar Lampung Year 2014. (2) to find
out the attitude of permissive society and behave towards the practice of political
money in the election of the members of the legislature of the city of Bandar
Lampung Year 2014. (3) to explore the factors cause communities be permissive
and behave towards the practice of political money in the election of the members
of the legislature of the city of Bandar Lampung Year 2014. (4) to find out the
implications/repercussions of society who acted and behaved permissive towards
the practice of political money in the election of the members of the legislature of
the city of Bandar Lampung Year 2014. Research results can be known that: (1)
cases of political money in the election of the members of the legislature of the
city of Bandar Lampung Year 2014 have elevated IE as much as 313 cases of
money politics such cases increased significantly in 2009 IE as much as year
compare 148 cases. (2) the attitude of the voters is very pragmatic and permissive
it because society chose based on material or assistance provided by its
legislative candidates, (3) factors that influence the permissive society dominant
in determining the choice factor is habit. (4) The implications/repercussions of
society who acted and behaved permissive towards the practice of political money
in the election of the members of the legislature of the city of Bandar Lampung
Year 2014 is to train the community to act fraudulently, the voice that goes
against one of the candidates head region not purely from his own community as
well as the aspirations of the political money making the political process be
biased.

Keywords: Permissive Society, The Practice Of Political Money, Legislative
Elections
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem politik demokratis, Pemilihan Umum (Pemilu) bebas dan adil (free and fair)

adalah asas dasar dalam berdemokrasi, pemilu merupakan sarana pelaksanaan

kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya meliputih

eksekutif dan legislatif baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah secara langsung.

Juga, nilai dasar demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana kesadaran warga negara

berpartisipasi untuk memberikan hak suara dalam pelaksanaan pemilu. Pemberian

suara pada pemilu (voting) merupakan salah satu bentuk dari sekian bentuk partisipasi

politik dalam berdemokrasi bagi negara termasuk di Indonesia, pemberian suara

menjadi ukuran paling dasar dalam politik konvensional. Pengaruh voting dalam

sistem politik adalah sangat besar jika dibandingkan dengan bentuk partisipasi politik

konvensional lainnya.

Transisi demokrasi di Indonesia, berbagai fenomena praktek pemilihan umun lahir

tidak mencerminkan asas-asas demokratis. Salah satu praktek tersebut adalah politik

uang (money politics). Secara umum, pengertian politik uang adalah terkait upaya

mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang

tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa
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sembako dan memberi dan menjanjikan iming-iming “sesuatu‟ untuk mendapatkan

keuntungan politik, atau juga disebut istilah politik transaksional.

Maraknya praktek politik uang berlangsung hampir seluruh tingkatan pemilihan

umum sehingga menjadikan demokrasi melahirkan biaya yang tinggi. Tingkat

kepercayaan terhadap kandidat mendorong relasi antara calon dan pemilih bersifat

jangka pendek dan materialis. Politik uang adalah salah satu faktor penyebab

demokrasi berbiaya tinggi, praktek ini juga merupakan bagian dari bentuk kegagalan

menjalankan asas-asas demokratis dalam berdemokrasi. Fenomena percampuran

elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui

secara bersamaan dalam sebuah sistem politik. Sehingga pada akhirnya praktek politik

uang akan dapat merusak demokrasi, mengkhianati kepercayaan masyarakat, dan

melahirkan demokrasi palsu.

Jumlah uang yang besar menentukan kemenangan kandidat dalam pemilu, uang

memiliki peran sangat besar untuk mendulang perolehan suara dalam demokrasi

sekarang ini. Politik uang jamak terjadi di masyarakat Indonesia bagaikan sebuah

candu di satu sisi masyarakat akan dapat menikmatinya dalam jangka pendek, namun

di sisi lain secara jangka panjang-praktek ini merugikan masyarakat. Fenomena politik

uang dunia politik menjadi ancaman bagi proses pembangunan demokrasi, sebagai

bagian dari bentuk korupsi politik, praktek politik uang menjadi isu keprihatinan dan

ancaman nyata dalam menjalankan sistem demokrasi.

Politik uang merupakan fenomena praktek negatif dalam mekanisme elektoral sistem

demokrasi dalam sistem demokrasi belum matang seperti di Indonesia, politik uang

dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan. Impian politik berkualitas sesuai cita-cita
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demokrasi tidak lebih dari hanya sekedar utopia ini terbukti dari jumlah uang yang

luar biasa besar digelontorkan oleh kandidat untuk biaya pemilu. Kuatnya pengaruh

uang adalah label pemilu, baik tingkat bawah maupun dari tingkat untuk

memenangkan kompetisi, kondisi obyektif ini menyebabkan hilangnya kepercayaan

terhadap sistem politik yang adil. Merebaknya politik uang sering kali ditemukan dan

saat yang sama tidak mampu di kontrol, melahirkan pandangan masyarakat bahwa

praktek politik uang merupakan sesuatu yang wajar, salah satu faktor suburnya

praktek politik uang dalam pesta demokrasi juga tidak lepas dari cara pandang

masyarakat permisif terhadap praktek politik uang yang dilakukan oleh kandidat atau

calon baik legislatif maupun kepala daerah.

Masyarakat permisif merupakan masyarakat yang memaklumi perilaku menyimpang

dan menganggap kesalahan sebagai suatu kewajaran. Ungkapan yang muncul adalah

“itu kan biasa”, “semua orang juga melakukan” dan lain sebagainya masyarakat

permisif terbentuk karena seseorang yang menginginkan kebebasan dan seseorang

yang hanya mengedepankan untung rugi dan persaingan. Kedua individualisme

tersebut meski tidak saling terkait tetapi membuat anggota masyarakat permisif tidak

peduli, ketidakpedulian berakibat permisif. Sebaliknya, kepedulian membuat orang

lain terganggu padahal sebelumnya mereka tidak mengganggu orang yang peduli

dengan ketidakpeduliannya akibatnya nilai luhur terkikis dan dosa berkembang

dengan cepat.

Berdasarkan hal tersebut maka makna uang bagi masyarakat permisif bukan hanya

sekedar alat transaksi dan akumumulasi melainkan menjadi alat memperoleh sebuah

kekuasaan selain dari pada sebuah uang. Politik uang sebagai produk sosial dan
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kultural dalam masyarakat permisif, hubungan patron-klien akan menjadi humus yang

menyuburkan maraknya politik uang. Patron memberikan barang atau uang untuk

mengikat loyalitas klien dalam konteks ini, hubungan timbal balik menjadi basis

kultural menopang maraknya praktek politik uang dengan perilaku masyarakat

permisif sehingga politisi tidak bisa mendapat dukungan jika tidak disertai uang atau

pemberian.

Melihat kenyataan politik uang telah begitu melekat dalam tatanan kehidupan

masyarakat permisif dalam pesta demokrasi, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat

atas. Persoalan politik uang terkesan begitu remeh namun memiliki dampak sangat

besar bagi perkembangan sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Akibat politik uang membuat proses politik menjadi bias dengan politik transaksional

ini, proses pemilu sistem demokrasi sulit menampakkan ciri kejujuran, keadilan serta

persaingan yang adil. Sehingga berdampak hasil dari pemilu dimana pada akhirnya

menciptakan pemerintah tidak lagi memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat namun

memikirkan kehidupan pribadi dan kelompoknya. Politik uang merupakan alat

kampanye cukup ampuh untuk mempengaruhi perilaku masyarakat permisif guna

memilih calon pemimpin. Sumber daya calon seperti halnya kecerdasan intelektual

tidak menjadi tolak ukur kelayakan untuk dipilih, akan tetapi kekayaan finansial

menjadi penentu pemenangan pemilu. Hasil akhir lebih ditentukan oleh transaksi

bentuk politik uang atau sejenisnya artinya, jika selama kampanye seorang kandidat

tidak memberikan suatu imbalan kepada pemilih yang memiliki perilaku masyarakat

permisif maka kecil kemungkinan kandidat tidak mendapatkan dukungan suara

pemilih dari tingkat elit sampai akar rumput (grass root).
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Menurut Almond dan Sidney (2010:81), perilaku masyarakat permisif disebabakan

oleh beberapa hal antara lain pertama, masyarakat sudah menikmati politik uang dan

menganggap hal tersebut wajar sebagai imbalan dari calon kepala daerah atau

legislatif kepada pemilih yang memilih calon kepala daerah atau legislatif

bersangkutan. Kedua, kontrol penyelenggara, dalam hal ini KPU setempat cenderung

membebaskan model kampanye calon kepala daerah atau legislatif tanpa memastikan

bagaimana proses pendidikan politik sungguh berjalan di masyarakat. Ketiga, peran

pengawas pemilu kurang optimal akibat sumber daya manusia yang kurang kompeten

dan profesionalisme, daya jangkau yang relatif terbatas, tidak ada masyarakat yang

mampu untuk memberikan laporan dan tidak berani menjadi pelapor. Keempat,

adanya fasilitas dana APBD dari penyelenggara kepada calon kepala daerah atau

legislatif dalam bentuk bahan kampanye dan APK sebagai fungsi pembatasan belanja

dana kampanye. Kelima, sulitnya menjerat pelaku politik uang akibat peraturan yang

mengharuskan sangsi kumulatif dalam setiap aspek kejadiannya.

Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Nasional tahun Pemilu 2014 memperlihatkan

bahwa sebanyak 69.1% mengaku bersedia menerima pemberian uang dari

caleg/partai. Besarnya persentase responden yang bersedia menerima pemberian uang

dari caleg atau partai tersebut merupakan indikator nyata bahwa money politics dalam

Pemilu 2014 sangat tinggi. Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya

terjadi politik uang sebagai instrument untuk mendulang suara, sikap permisivisme

masyarakat terhadap money politics adalah produk dari politik transaksional yang

marak dilakukan oleh para caleg dan calon kepala daerah sejak berlakunya era

pemilihan langsung. Mengingat dengan meraih 5 atau 10 ribu suara saja pada

umumnya sudah bisa mendapat kursi DPRD, membuat para caleg memilih jalan pintas
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melalui politik transaksional dalam mencari dukungan hal itu dikarenakan uang

terbukti efektif untuk mendapatkan kursi DPRD, mayoritas caleg menjadi malas

melakukan pendidikan politik yang mencerdaskan kepada publik selama masa

kampanye. Bahkan tidak jarang para caleg sama sekali tidak memanfaatkan masa

kampanye untuk merebut hati masyarakat mereka baru bergerak pada detik-detik

terakhir menjelang pencoblosan sambil membagi-bagikan uang kepada calon pemilih.

Penelitian ini dilakukan pada calon anggota legislatif di Kota Bandar Lampung

dengan pertimbangan bahwa praktek politik uang juga masih terjadi dalam Pemilu

Legislatif di Kota Bandar Lampung, dan masih adanya kecenderungan masyarakat

bersikap dan berperilaku permisif terhadap politik uang, sehingga sesuai dengan

kajian dalam penelitian ini. Pembatasan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada

adanya informasi dan sumber informasi yang penulis butuhkan di lokasi penelitian

serta keterjangkauan akses untuk memeperoleh data yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan penelitian ini atas dasar pertimbangan inilah maka penulis membatasi

penelitian pada caleg di Kota Bandar Lampung, bukan di daerah lain maupun pada

caleg DPR dan DPD RI.

Pentingnya penelitian mengenai politik uang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemilu legislatif, seperti KPU dan Bawaslu sebagai bahan evaluasi

untuk mengantisipasi terjadinya politik uang di masyarakat. Selain itu penting pula

bagi masyarakat sebagai salah satu sumber informasi mengenai praktek politik uang

yang pada dasarnya merupakan bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pemilu

legislatif di daerah.
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Pemilu legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014 di bagi kedalam delapan daerah

pemilihan yang terdiri atas dua puluh Kecamatan di Kota Bandar Lampung. Hasil

Pemilu Legislatif menunjukkan sebanyak 50 anggota legislatif yang terpilih, namun

hal yang disayangkan adalah penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kota Bandar

Lampung diciderai oleh praktek politik uang. Berdasarkan data Badan Pengawas

Pemilu Provinsi Lampung, diketahui bahwa politik uang terjadi di Desa Banjar Agung

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dengan modus pembagian paket

sembako kepada masyarakat oleh caleg DPR RI atas nama Gufron Azis Fuadi dan

caleg DPRD Provinsi Lampung Agus Revolusi, yang dituangkan dalam Laporan

Nomor:005/LP/PILEG/2014. Selain itu pelanggaran politik uang dengan cara

membagi-bagikan uang sebesar Rp.150.000,00 oleh Roswati, caleg Nomor 2 Partai

Golkar dari Dapil III Metro Timur yang dituangkan dalam Laporan Nomor:

008/LP/PILEG/2014 (Sumber: Rekapitulasi Penanganan Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPD Tahun 2014 – 2019).

Selain itu di pelanggaran politik uang dengan cara membagi-bagikan paket sembako

di Kecamatan Marga Sekampung Sukadana oleh caleg Nomor 4 Partai Hanura yang

dituangkan dalam Laporan Nomor: 137/LP/PILEG/2014. Praktek politik uang juga

terjadi di Kecamatan Gunung Seputih dan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

dengan cara membagi-bagikan uang dalam amplop kepada masyarakat dengan

nominal bervariatif antara Rp 50.000,00 sampai dengan Rp.100.000,00 sebagaimana

dituangkan ke dalam Laporan Nomor: 008/LP/PILEG/2014 (Sumber: Rekapitulasi

Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPD

Tahun 2014 – 2019).
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Adanya praktek politik uang, berdampak pada kebiasaan masyarakat untuk bertindak

curang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli

demi kepentingan ini berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek

politik uang. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi obyek eksploitasi politik

pihak yang memiliki kekuasaan. Pemilu tidak lagi berdasarkan prinsip bebas dan

jujur, pemilu tidak lagi bebas, artinya pilihan seseorang tidak lagi sesuai dengan

keinginannya. Seseorang mendapat tekanan dan paksaan untuk memilih caleg pemilu,

tidak lagi jujur, artinya telah terjadi kecurangan dalam pemilu dengan cara membeli

suara melalui praktek politik uang dalam masyarakat yang permisif seperti ini sulit

diharapkan timbulnya politik bersih dalam pelaksanaan demokrasi. Jika kondisi dan

praktek politik buruk ini dibiarkan, maka akan tumbuh menjadi budaya politik yang

buruk dan membahayakan kelangsungan sistem pemerintahan demokrasi yang dianut.

Berdasarkan pra penelitian dengan melakukan wawancara kepada Ali Sidik selaku

anggota Bawaslu Provinsi Lampung maka diketahui bahwa praktek politik uang

terjadi dalam pelaksanaan pemilu legislatif Tahun 2014 di Kota Bandar Lampung.

Dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu legislatif Tahun 2014, terdapat temuan dua

calon anggota legislatif yang diduga melakukan politik uang dan telah

direkomendasikan kepada tim penegak hukum terpadu pemilu legislatif Tahun 2014.

Politik uang tersebut dilakukan dengan modus membagi-bagikan uang, paket

sembako, sarung dan materi lainnya. Fenomena politik uang terjadi dalam

pelaksanaan pemilu legislatif dan masyarakat masih bersikap permisif terhadap

praktek politik uang tersebut. Hal ini dapat diketahui dari adanya sikap masyarakat

yang menerima pemberian materi, baik berupa uang maupun barang yang diberikan

oleh caleg dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif. (Sumber: Wawancara
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dengan Ali Sidik selaku anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Kamis 22 September

2016).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Dedi Irawan

(2015) yang berjudul: Studi Tentang Politik uang (Money Politics) dalam Pemilu

Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan). Rumusan

masalah penelitian ini adalah: Bagaimanakah gambaran mengenai politik uang

(Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan?

Kerangka teori yang digunakan adalah teori politik transaksional, metode yang

digunakan adalah penelitian kualitatif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa

politik uang dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 terjadi pelanggaran oleh para caleg

yang melakukan kampanye di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda

Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Politik uang dalam pemilu legislatif yang merujuk pada bentuk-bentuk politik uang

yang beragam. Politik uang berbentuk uang dan berbentuk fasilitas umum, dari

bentuk-bentuk politik uang juga membahas strategi/pola yang digunakan dalam

praktek politik uang, strategi/pola yang digunakan ialah serangan fajar dan mobilisasi

massa, strategi ini yang banyak digunakan untuk mempengaruhi pemilih dalam

pemilu legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda

Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. (Sumber: Jurnal Skripsi dalam

ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. Diakses Selasa 18 Oktober 2016).

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian di atas mengkaji bentuk-bentuk

politik uang, sedangkan penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab masyarakat

bersikap dan berperilaku permisif terhadap praktek politik uang. Penelitian di atas
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merupakan jenis penelitian studi kasus, sedangkan penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji politik uang, sama-sama

mengambil momentum Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan pengumpulan data

utamanya dilakukan dengan wawancara kepada informan penelitian.

Penelitian lain dilakukan oleh Ismail (2015) yang berjudul: Pengaruh Money Politic

terhadap Daya Pilih Masyarakat di Kabupaten Tabalong. Permasalahan dalam

penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengaruh money politic terhadap daya pilih

masyarakat di Kabupaten Tabalong? Metode penelitiannya menggunakan penelitian

deskriptif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Tabalong yang

pernah mengikuti pemilu dan sebagai penerima uang (politik uang) masih bersedia

untuk mengikuti pemilu walaupun tidak dibayar (diberi imbalan berupa uang atau

hadiah) dari calon anggota legislatif tertentu di Kabupaten Tabalong, ini menjadi

modal dasar bahwa politik uang di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

bisa diminimalisir atau dihentikan. Politik uang dapat dipengaruhi oleh tingkat

pendidikan, tingkat pekerjaan dan jenis kelamin, dimana semakin rendah tingkat

pendidikan dan semakin rendah penghasilan semakin rendah pula daya tahan mereka

untuk bisa menolak tawaran pihak-pihak tertentu untuk menerima imbalan dalam

pemilu, untuk jenis kelamin lebih banyak didominasi kaum laki-laki dalam politik

uang (Sumber: Laporan Penelitian. www.kpu.go.id. Diakses Selasa 18 Oktober 2016).

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian di atas menggunakan tipe

penelitian kuantitatif dengan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data yang

pokok, sedangkan penelitian ini tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan

wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok. Penelitian di atas mengkaji
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pengaruh politik uang terhadap daya pilih masyarakat, sedangkan penelitian ini

mengkaji faktor-faktor penyebab masyarakat bersikap dan berperilaku permisif

terhadap praktek politik uang. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji politik uang

dan sama-sama mengambil momentum Pemilu Legislatif Tahun 2014.

Penelitian lain dilakukan oleh Umaruddin dkk yang berjudul Money Politic dan

Implikasinya terhadap Partisipasi Masyarakat Kabupaten Cirebon Pada Pemilu

Legislatif 2014. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah implikasi money

politic terhadap partisipasi masyarakat? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian

kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Money politics yang bertujuan

untuk membeli suara pemilih (vote buying) dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014

di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui cara-cara, antara lain;

Pertama, pemberian uang atau barang secara langsung (cash money), Kedua,

pemberian melalui tokoh masyarakat, dan Ketiga, pemberian melalui sarana umum

(“sumbangan sosial”). Maraknya praktek money politics di Kabupaten Cirebon pada

pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; Pertama,

sistem Pemilu proporsional (proportional representation) dengan varian daftar

terbuka (open list), Kedua, rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat sehingga

tidak memahami bahaya money politics bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan

Ketiga, faktor kemiskinan. (Sumber: Laporan Penelitian. www.kpu.go.id. Diakses

Selasa 18 Oktober 2016).

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian di atas mengkaji implikasi

politik uang, sedangkan penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab masyarakat

bersikap dan berperilaku permisif terhadap praktek politik uang. Penelitian di atas
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merupakan jenis penelitian studi kasus, sedangkan penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji politik uang, sama-sama

mengambil momentum Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan pengumpulan data

utamanya dilakukan dengan wawancara kepada informan penelitian.

Penelitian lain oleh Hambali dkk (2015), berjudul Money Politic dalam Pemilu 2014

di Kabupaten Bireuen Aceh. Permasalahan penelitiannya adalah: Bagaimanakah

proses terjadinya praktek money politics di Kabupaten Bireuen pada Pemilu Legislatif

2014. Hasil penelitiannya menunjukkan money politics atau yang dikenal dengan

sebutan politik uang, merupakan studi yang menarik untuk dielaborasi lebih jauh

keberadaanya dalam proses pemilu yang menempatkan uang sebagai instrumen untuk

memperoleh kekuasaan. Sebagai arena kontestasi untuk memperoleh kekuasaan,

pemilu tidak lagi di lihat sebatas persaingan politik melalui gagasan, program dan

visi-misi yang ditawarkan oleh para kontestan wakil rakyat akan tetapi pemilu dilihat

pula sebagai arena persaingan ekonomi antar calon anggota legislatif dengan cara

mengaluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk dibagi-bagikan dengan berbagai

bentuk dan cara, sebagai upaya untuk memobilisasi massa dan menjaring suara

pemilih. Politik uang merupakan pemanfaatan uang sebagai sumber daya ekonomi

menjadi sumber daya politik untuk menggalang dukungan atau mobilisasi massa yang

dilakukan oleh calon anggota legislatif ataupun partai politik dalam kampanye,

dengan tujuan untuk memperoleh suara sebanyaknya-banyaknya proses elektoral.

(Sumber: Laporan Penelitian. www.kpu.go.id. Diakses Jumat 30 Oktober 2016).

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian di atas mengkaji proses

berjalannya politik uang, sedangkan penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab
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masyarakat bersikap dan berperilaku permisif terhadap praktek politik uang.

Penelitian di atas merupakan jenis penelitian studi kasus, sedangkan penelitian ini

adalah penelitian kualitatif. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji politik uang,

sama-sama mengambil momentum Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan pengumpulan

data utamanya dilakukan dengan wawancara kepada informan penelitian.

Penelitian lain dilakukan oleh Heroik Mutaqin Pratama, dengan judul: Money Politics

dalam Pemilu Legislatif 2014” Studi Kasus Masyarakat Dusun Tunjungan, Desa

Pengasih, Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogykarta. Permasalahan

penelitian adalah: Bagaimana praktek money politics bekerja dalam pemilu legislatif

2014 di Dusun Tunjungan, Kabupaten Kulon Progo? Hasil penelitian ini menunjukan

digunakanya sistem proposional terbuka yang semakin membuka peluang persaingan

antar caleg untuk meraih kursi legsilatif, dan masih dijadikanya uang sebagai kunci

utama kemenangan caleg dalam memperoleh suara terbanyak. Praktek money politics

dalam pasar suara di Dusun Tunjungan memiliki dua bentuk dan dengan cara bekerja

yang berbeda-beda yakni vote buying dengan memberikan uang sebesar 30.000, dan

pork barrel dengan memberikan janji pembangunan fasilitas publik di Dusun

Tunjungan. Kedua bentuk ini selalu memanfaatkan agen penghubung yang berasal

dari elit lokal Dusun Tunjungan (Sumber: Jurnal Tesis dalam http://etd.repository.

ugm.ac.id. . Diakses Jumat 30 Oktober 2016).

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian di atas mengelaborasi praktek

money politics dalam proses Pemilu Legislatif 2014 berikut implikasi terhadap

perolehan suara yang dihasilkan, sedangkan penelitian ini mengkaji faktor-faktor

penyebab masyarakat bersikap dan berperilaku permisif terhadap praktek politik uang.
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Penelitian di atas merupakan jenis penelitian studi kasus, sedangkan penelitian ini

adalah penelitian kualitatif. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji politik uang,

sama-sama mengambil momentum Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan pengumpulan

data utamanya dilakukan dengan wawancara kepada informan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian berjudul: Faktor-

Faktor Masyarakat Bersikap dan Berperilaku Permisif terhadap Praktek Politik Uang

dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kasus-kasus politik uang yang terjadi pada pemilihan calon anggota

legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014?

2. Mengapa masyarakat bersikap dan berperilaku permisif terhadap praktek politik

uang dalam pemilihan calon anggota legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014?

3. Apakah faktor-faktor penyebab masyarakat bersikap dan berperilaku permisif

terhadap praktek politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif Kota

Bandar Lampung Tahun 2014?

4. Bagaimanakah implikasi/dampak dari masyarakat yang bersikap dan berperilaku

permisif terhadap praktek politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif

Kota Bandar Lampung Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kasus-kasus politik uang pada pemilihan calon anggota legislatif

Kota Bandar Lampung Tahun 2014
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2. Untuk mengetahui sikap dan berperilaku masyarakat permisif terhadap praktek

politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif Kota Bandar Lampung

Tahun 2014

3. Untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab masyarakat bersikap dan berperilaku

permisif terhadap praktek politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif

Kota Bandar Lampung Tahun 2014

4. Untuk mengetahui implikasi/dampak dari masyarakat yang bersikap dan

berperilaku permisif terhadap praktek politik uang dalam pemilihan calon anggota

legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu sosial dan

politik, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai praktek politik uang

dalam dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi calon anggota legislatif sebagai salah satu referensi untuk menempuh

upaya yang dibenarkan dalam mengikuti pemilu legislatif.

b. Bagi penyelenggara Pemilu sebagai salah satu acuan untuk meminimalisasi

terjadinya politik uang dalam pemilu.

c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai salah satu sumber informasi referensi bagi

pihak-pihak yang tertarik melakukan penelitian dengan kajian mengenai politik

uang dan pemilu legislatif masa mendatang.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemilu Legislatif

1. Pengertian Pemilu

Demokrasi pada mulanya merupakan satu gagasan tentang pola kehidupan yang

muncul sebagai reaksi terhadap kenyataan sosial politik yang tidak manusiawi di

tengah-tengah masyarakat. Reaksi tersebut tentu datangnya dari orang-orang yang

berpikir idealis dan bijaksana mereka terusik dan tergugah melihat adanya

pengekangan dan pemerkosaan terhadap hak-hak asasi manusia ada tiga nilai ideal

yang mendukung demokrasi sebagai satu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan

(freedom), persamaan (ekuality) dan keadilan (justice). Menurut Sanit, (2005:83)

dalam kenyataan hidup, ide tersebut direalisasikan melalui perwujudan simbol-simbol

dan hakekat dari nilai-nilai dasar demokrasi sungguh-sungguh mewakili atau diangkat

dari kenyataan hidup yang sepadan dengan nilai-nilai itu sendiri. Sejalan dengan

makin mendunianya demokrasi, pemikiran tentang demokrasi semakin berkembang

tapi pada umumnya pemikiran itu berintikan tentang kekuasan dalam negara dalam

negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki dan mengendalikan kekuasan dan

kekuasaan itu dijalankan demi kepentingan rakyat.

Suatu pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila pemerintahan tersebut dapat

memberikan kesempatan konstitusional yang teratur bagi persaingan damai untuk
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memperoleh kekuasaan politik untuk berbagai kelompok yang berbeda, tanpa

menyisihkan bagian penting dari penduduk manapun dengan kekerasan. Salah satu hal

penting untuk memenuhi prasyarat tersebut di atas yaitu dengan melaksanakan

pemilihan umum, karena tidak ada demokrasi tanpa diikuti pemilihan umum yang

merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi pada hakikatnya pemilu di

Negara manapun mempunyai esensi yang sama. Pemilu berarti rakyat melakukan

kegiatan memilih orang atau sekelompok orang yang menjadi pemimpin rakyat atau

pemimpin Negara pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang

memilihnya.

Menurut Karim, (2011:120) pemilihan umum merupakan salah satu sarana utama

untuk menegakkan tatanan politik yang demokratis fungsinya sebagai alat

menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi. Esensinya sebagai sarana demokrasi

untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah

menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar

memancarkan kebawah sebagai suatu kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat,

oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.

Pemilihan umum pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-

hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik rakyat pada

wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut

dibutuhkan kendaraan politik, partai politik kemudian hadir dan menawarkan kader-

kadernya untuk mewakili hak-hak politik rakyat dalam Negara tetapi untuk

memperjuangkan hak-hak politik rakyat partai politik terlebih dahulu harus
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memperoleh eksistensi yang dapat dilihat dari perolehan suara dalam pemilihan

umum.

Pemilihan umum adalah suatu sarana atau cara untuk menentukan orang-orang yang

akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan, kepentingan rakyat

perlu diwakali karena pada saat sekarang ini tidak mungkin melibatkan rakyat secara

langsung dalam kegiatan tersebut mengingat jumlah penduduk sangat besar maka dari

itu partai politik manawarkan calon-calon untuk mewakili kepentingan rakyat

pemilihan umum merupakan saat dimana partai politik bertarung untuk memperoleh

eksistensi di lembaga legislatif.

Dalam negara demokratis maka salah satu ciri utamanya adalah pemilhan umum

untuk memilih partai politik yang akan mendapat kepercayaan rakyat. Pemilihan

umum merupakan gambaran yang ideal bagi suatu pemerintahan yang demokratis

menurut Lipset, (2010:1) demokrasi yang stabil membutuhkan konflik atau pemisahan

sehingga akan terjadi perebutan jabatan politik, oposisi terhadap partai yang berkuasa

dan pergantian partai-partai berkuasa karena itu pemilu bukan hanya untuk

menentukan partai yang berkuasa secara sah, namun jauh lebih penting dari adalah

sebagai bukti bahwa demokrasi yang berjalan dengan stabil, dimana terjadi pergantian

partai-partai politik yang berkuasa.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
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rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Haryanto (2004:82), Pemilihan Umum adalah sarana demokrasi yang penting

hal itu merupakan perwujudan nyata keikut sertaan rakyat dalam kehidupan

kenegaraan dengan melakukan pemilihan terhadap wakil-wakilnya secara bebas, maka

berarti bahwa rakyat sudah ikut terlibat dalam kehidupan kenegaraan secara tidak

langsung. Pemilihan Umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan

partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan

harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi. Harris G

Warren dalam Haryanto (2004:83) menyatakan pemilihan umum merupakan

kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintahan dan

menentukan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dalam

membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya

mereka inginkan untuk dimiliki.

Pemilu merupakan sarana legitimasi masyarakat kepada penguasa. Dalam hal ini

pemilu dipersepsikan sebagai jantung dari proses politik dan merupakan penjelmaan

dari demokrasi. Meskpun demikian penyelenggaraan pemilu pada suatu negara bukan

secara absolut menandakan bahwa negara tersebut adalah negara demokratis, karena

pada negara otoriter dan totaliter sekalipun, tidak jarang pemilu diselenggarakan

sebagai ritual guna memperkuat posisi elit politik dan penguasa dalam pemerintahan

(Haryanto, 2004:84).
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka diketahui bahwa yang dimaksud

dengan pemilu adalah partisipasi warga negara yang dilaksanakan dengan prinsip

kebebasan untuk memilih para wakilnya yang akan bertindak sebagai penyelenggara

negara, sebagai cerminan kehidupan demokrasi.

Menurut Hikam (2002:41), ada empat tujuan terpenting pemilu, yaitu sebagai berikut:

a. Legitimasi politik, melalui pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa

dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak

yang memiliki kedaulatan. Dalam hal ini, kebijaksanaan yang dibuat pemerintah

selaku decission maker akan memperoleh dukungan atau sangsi yang kuat, karena

keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat, bukan pemaksaan.

b. Terciptanya perwakilan politik, seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat

dilakukan secara lebih fair karena keterlibatan warga negara praktek demokrasi

modern, yaitu melalui perwakilan dapat dilakukan sepenuhnya.

c. Sirkulasi elit politik, dengan pemilu terjadinya sirkulasi atau pergantian elit

kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung

menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan

siapa yang tidak. Secara tidak langsung ini pula menggambarkan bahwa Pemilu

memiliki fungsi kontrol warga negara terhadap pemerintahnya.

d. Pendidikan politik, pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan

politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya

dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan Pemilu, diharapkan warga negara

akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara

berkiprah dalam sistem demokrasi. Sehingga pada tataran selanjutnya akan
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mengakar pemahaman bahwa warga negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi

dan sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negara.

2. Pengertian Pemilu Legislatif

Pemilu legislatif adalah pemilu yang bertujuan untuk memilih partai politik (sebagai

persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR,

DPRD, dan DPD pada tahun 2004 pertama kali dilaksanakan pemilu legislatif secara

langsung namun berdasarkan mekanisme nomor urut. Namun pada pemilu legislatif

2009 terjadi perbedaan yakni memakai mekanisme suara terbanyak berdasarkan

Keputusan Makamah Konstitusi (MK) No:22-24/PUU-VI/2008 tentang perkara

permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu

Legislatif dan Putusan MK adalah suara terbanyak. Putusan MK ini menganut sistem

proporsional terbuka (proporsional open half list system) tidak terbatas yakni

pemenang pemilu legislatif ditentukan oleh suara terbanyak, bukan lagi nomor urut.

Suara terbanyak meneguhkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, suara

terbanyak yang berasal dari rakyat merupakan esensi dalam sistem demokrasi dengan

sistem ini rakyat akan merasa terwakili dan kedaulatannya tersalurkan.

Pengertian Pemilu Legislatif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 1

Ayat (2) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Pemilu untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, yaitu pemilih menggunakan hak

pilih dengan cara memilih partai politik dan calon dari daftar yang ada disuatu partai

politik. Perolehan kursi partai politik didasarkan pada hasil penghitungan suara sah

dari setiap partai di daerah pemilihan tertentu dalam sistem ini juga tiap pemilih akan

menerima satu surat suara untuk pemilihan anggota DPR yang berisi semua partai

politik dan calon legislatif yang mencalonkan diri dalam daerah pemilihan di mana

pemilih tersebut berada. Sedangkan untuk pemilihan DPD digunakan sistem distrik

berwakil banyak, yaitu setiap perwakilan terdiri dari empat orang dari masing-masing

provinsi, yang dipilih melalui sistem mayoritas di mana setiap daerah mengutus

wakilnya dan yang memperoleh suara tebanyak menjadi perwakilan untuk provinsi.

Walaupun sebenarnya, penggunaan mekanisme suara terbanyak dalam pemilihan

umum adalah merupakan cara terbaik dan memenuhi asas demokrasi untuk

mendapatkan hasil yang sesuai dengan kehendak masyarakat pemilih, akan tetapi

apabila mekanisme tersebut tidak diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu

peraturan (dalam hal ini undang-undang) hal tersebut justru akan menimbulkan

dampak yang negatif tanpa adanya peraturan yang menyeluruh dan terpadu maka

mekanisme “suara terbanyak” hanya akan digunakan sebagai alat untuk melegalkan

strategi internal partai politik untuk meraih suara pemilih sebanyak mungkin dengan

mengabaikan kompetensi calon dan reformasi internal partai politik yang

komprehensif, serta mengabaikan tindakan afirmatif yang sudah disepakati bersama.

Penentuan calon wakil rakyat berdasarkan suara terbanyak merupakan bagian penting

dalam demokrasi sementara itu esensi demokrasi adalah kedaulatan yang berada di

tangan rakyat. Keterlibatan rakyat dalam proses perumusan kebijakan dan penentuan



23

calon pemimpinnya merupakan hal yang harus dijunjung tinggi dan

diimplementasikan.

Wakil rakyat yang dipilih berdasarkan suara mayoritas rakyat akan memiliki

legitimasi yang lebih kuat dibanding dengan yang memperoleh suara yang lebih

sedikit. Berdasarkan hal tersebut, bagi MK, tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat

sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga

penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan

rakyat, tidak merupakan masalah yang tunduk pada perubahan perubahan yang timbul

dari kontroversi politik di parlemen, in casu dengan jalan menempatkan kekuasaan

partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai melalui

nomor urut. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan, dengan diberikan hak

kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap

calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan suara

terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan

pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga

untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung

sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai

anggota partai politik peserta pemilu, karena kemenangan seseorang calon untuk

terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai

sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut.
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B. Tinjauan tentang Kampanye

1. Pengertian Kampanye

Pemilihan umum tidak terlepas dari kegiatan kampanye, kampanye dan pemilu bagai

dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, kampanye adalah sebuah

tindakan doktrin bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa

dilakukan perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan

pencapaian suatu proses pengambil keputusan didalam suatu kelompok, kampanye

juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, penghambatan, pembelokan

pencapaian.

Menurut pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan

umum DPR, DPD, DPRD yang disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu

untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta

pemilu. Jadi berdasarkan pada definisi diatas arti kampanye adalah sebuah purpose to

something. Menurut Cangara (2011:223), kampanye adalah aktivitas komunikasi yang

ditujukan ntuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku

sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Sedangkan

menurut Imawan (dalam Cangara, 2011:223), mengungkapnkan kampanye adalah

upaya persuasive untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin

pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka berseia bergabung dan mendukungnya.

Sementara pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan Roberto (dalam

Cangara, 2011:229) adalah sebagai berikut:

Campaign is an organized effort conducted by one group (the change agent)
which intends to persuade other (the target adopters), to accept, modify, or
abandon certain ideas, attitudes, practices and behavior, (kampanye ialah
sebuah upaya yang dikelola oleh satu kelompok, (agen perubahan) yang
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ditujukan untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menrima memodifikasi
atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu).

Merujuk pada definisi- definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivis

kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:

a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptkan efek atau dampak tertentu,

b. Jumlah khalayak sasaran yang besar,

c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu

d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Jadi, yang dimaksud kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan

untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara menunjukkan atau menawarkan

yang baik-baik atas dirinya, dan mengumumkan apa saja visi misi mereka untuk

menduduki dan memimpin pemerintahan.

2. Macam-Macam Kampanye

Macam-macam kampanye banyak sekali jenisnya, dilihat dari isinya dibagi menjadi 4

macam, yaitu:

a. Kampanye positif

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung mengenalkan calon

pemimpin atau presiden secara pribadi, program kerja dan visi misinya. Bentuk

kampanye ini bisa berupa slogan, baliho, iklan tv, dialog, wawancara ataupun

debat. Kampanye inilah yang harus dilakukan oleh para calon, kenyataannya baik

calon, tim ataupun fan dari calon pemimpin sangat jarang membahas ini, justru

yang lebih dilakukan adalah mengkampanyekan kekurangan lawan.
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b. Kampanye negatif

Kampanye negatif di pilpres 2014 ini sangat terasa, kampanye negatif cenderung

menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye

negativeini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya.

Dalam islam kampanye politik ini disebut juga ghibah yang artinya membicarakan

kejelekan orang lain, kampanye ini walaupun konotasinya jelek, namun sering

dipakai agar pemilih berhati-hati dengan lawan politiknya dengan kekurangan

yang ada pihak lawan politik. Kadang kampanye negatif ini didasari dengan data

dan fakta namun di opinikan dengan cara negatif. Contoh kasus kampanye negatif

yang ditujukan baik di Jokowi atau Prabowo:

Kampanye negatif ditujukan ke Prabowo:

1) Prabowo seorang duda, pandangan lawan politiknya kalau memimpin keluarga

saja tidak bisa bagaimana memimpin negar

2) Prabowo masih terkait orde baru karena istrinya anak Soeharto

3) Prabowo adalah orang yang emosional

4) Prabowo ingin mengatur agama lewat visi misinya.

Kampanye negatif ditujukan ke Jokowi:

1) Jika berkata negara bisa hancur jika dipimpin Jokowi.

2) Jokowi boneka Megawati

3) Jokowi Pro Asing

4) Jokowi tidak bisa pidato bahasa inggris.
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c. Kampanye abu-abu

Kampanye abu-abu adalah kampanye yang menjelekkan pihak lawan namun data

dan faktanya masih abu-abu benar atau salahnya belum bisa dibuktikan. Cuma

dikesankan bahwa pihak lawan politik adalah salah. Contohnya adalah sebagai

berikut:

1. Prabowo diduga menculik dan melanggar HAM ditahun 1998

2. Prabowo pindah kewarganegaraan Yordania

3. Jokowi diduga terlibat korupsi Transjakarta

4. Jokowi gagal memimpin Jakarta.

Perhatikan bahwa dalam kampanye abu-abu antara kebenaran dan opini cenderung

kuat opininya maka untuk perkara ini, belum bisa dibuktikan benar dan salahnya.

Berbeda dengan kampanye negatif yang sudah sangat terlihat data dan faktanya

dilapangan.

d. Kampanye hitam

Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter dan

cenderung fitnah, isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye

jenis inilah yang bisa dijerat hukuman, minimal dapat sanksi dari KPU jika tim

melakukan kampanye ini. Contoh kasusnya adalah:

1. Jokowi keturunan cina, Jokowi beragama Kristen

2. Tweet akun Abraham Samad (akun palsu) yang mengatakan Prabowo akan

membunuh Jokowi.
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C. Teori Sikap dan Perilaku Memilih

1. Teori Sikap

Menurut Masri (1999:176), sikap (attitude) adalah respon yang diarahkan pada

penilaian dan penanggapan terhadap sesuatu objek tertentu. Objek yang dimaksud

dapat berbentuk person atau situasi. Bagaimana respon yang dapat diberikan pada

person atau situasi itu, itulah gambaran dari sikap (attitude) pada objek tersebut.

Menurut Gerungan (2001: 151), sikap adalah tanggapan terhadap objek tertentu. yang

merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap mana yang disertai oleh

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi itu.

Menurut Ahmadi (2002:53), ciri-ciri sikap adalah sebagai berikut:

a. Sikap seseorang tidak dibawa sejak lahir, tapi harus dipelajari selama

perkembangan hidupnya karena itulah sikap selalu berubah-ubah dan dapat

dipelajari. Atau sebaliknya, bahwa setiap sikap itu dapat dipelajari apabila ada

syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang itu

berbeda dengan insting atau naluri manusia yang dibawanya sejak lahir yang

bersifat tetap dan mempunyai motif-motif biogenesis seperti rasa lapar, haus,

seksual dan lain sebagainya.

b. Sikap tidak semata-mata berdiri sendiri melainkan selalu berhubungan dengan

suatu objek. Pada umumnya sikap tidak berkenaan dengan sederetan objek-objek

serupa. Misal si A seorang pemberani. Dalam hal ini mungkin bukan si A saja

yang pemberani tetapi orang-orang yang sebangsa A juga pemberani.

c. Sikap umumnya mempunyai segi-segi motivasi dan emosi, sedangkan pada

kecakapan dan pengetahuan hal itu tidak ada.
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Menurut Gerungan (2001:155), faktor yang mempengaruhi sikap adalah:

a. Faktor internal, adalah faktor yang tumbuh dari dalam diri individu. Faktor ini

memegang peranan dalam perubahan sikap, di mana di dalam diri seseorang

terdapat daya pilih (selectivity) antara minatnya untuk menerima dan mengolah

pengaruh-pengaruh dari luar. Rangsangan yang datang tidak diterimanya begitu

saja, akan tetapi seseorang akan memilih perangsang yang mempunyai nilai bagi

dirinya. Berarti ia mengerti secara pasti apa yang harus diperbuat sehubungan

dengan rangsangan tersebut, apakah akan menerima atau menolak. Dengan adanya

keputusan-keputusan itu menandakan bahwa dalam diri subjek telah ada

pengertian tentang objek.

b. Faktor eksternal, sikap seseorang mengalami perubahan disebabkan oleh pengaruh

yang berasal dari luar individu. Faktor yang datang dari luar berasal dari

lingkungan baik keluarga, masyarakat, individu, kelompok sosial atau hasil

budaya manusia juga televisi. Rangsangan dari luar individu akan menyokong

perubahan sikap. Karena itu tidak mengherankan bila lingkungan dapat

berpengaruh pada perubahan sikap. Dalam hal ini, asosiasi yang benar,

pengetahuan dan pengalaman baru dapat mempengaruhi dan mengubah sikap.

Menurut Ahmadi (2002:52-53), sikap memiliki tiga macam aspek:

a. Aspek kognitif, yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenai pikiran. Ini

berarti perwujudan pengolahan, pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan

individu tentang objek tertentu.

b. Aspek afektif, bewujud proses yang menyangkut perasaan, seperti; simpati,

antipati, ketakutan dan kedengkian yang ditujukan pada objek-objek tertentu
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c. Aspek konatif, berwujud berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk

berbuat suatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan

diri dan sebagainya.

d. Aspek kognitif bertautan dengan proses berfikir dengan tekanan khusus pada

rasionalitas dan logika sedangkan afeksi yakni komponen sikap, yang berhubungan

dengan kecenderungan untuk bertindak menghadapi sesuatu dengan cara tertentu.

2. Perilaku Memilih

Menurut Almond dan Verba (1990:55), perilaku memilih adalah tindakan seseorang

ikut serta dalam memilih orang, partai politik, atau isu publik tertentu. Menurut

Kristiadi (1996:76), perilaku pemilih adalah keterikatan seseorang untuk memberikan

suara dalam proses Pemilihan Umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis

dan faktor rasional pemilih atau disebut teori voting behavioral.

Menurut Surbakti (1992:145-146), beberapa pendekatan perilaku memilih adalah:

a. Pendekatan struktural

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks

struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem Pemilihan

Umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur

sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau

perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa,

dan bahasa dan nasionalisme.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan

dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam Pemilihan Umum
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dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin,

tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

c. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat

perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan,

kecamatan, dan kabupaten. Jika di Amerika Serikat terdapat distrik, precinct, dan

ward. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas

menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan profesi tertentu

bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk

yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan

hasil Pemilihan Umum.

d. Pendekatan psikologi sosial

Pendekatan psikologi sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model

perilaku politik. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk

menjelaskan perilaku untuk memilih pada Pemilihan Umum berupa identifikasi

partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau

keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Kongkretnya, partai yang

secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu

dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

e. Pendekatan pilihan rasional

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi

untung dan rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya ”ongkos” memilih dan

kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga

perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan
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pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil

rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi

digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Sedangkan menurut Heywood (1997:224), melihat perilaku memilih dari beberapa

model yaitu:

a. Model identifikasi partai

Teori paling awal dari perilaku memilih adalah model indentifikasi partai yang

merupakan bagian dalam faktor psikologis, ini didasarkan pada pengaruh

psikologis dari orang-orang yang menjadi anggota partai. Pemilih melihat orang

yang dipilih dengan mengidentifikasi dari partai yang diikuti, hal ini termasuk

dukungan dalam jangka panjang untuk menghormati partai sebagai partai mereka

sendiri. Pemungutan suara merupakan suatu penjelmaan sikap berat sebelah,

bukan produk kalkulasi yang dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan,

kepribadian, berkampanye dan pemberitaan media. Model ini mengakibatkan

tekanan berat pada sosialisasi politik tingkat awal, karena melihat keluarga sebagai

prinsip dasar di mana loyalitas politik dibina. Hal ini dibanyak kasus diperkuat

oleh kelompok masyarakat dan pengalaman sosial dimasa lalu. Pada model ini

sikap diarahkan kepada tokoh pemimpin dan kebijakan, seperti halnya persepsi

tentang kelompok kepentingan individu, ditujukan untuk menciptakan stabilitas

dan kontinuitas terutama dari pola kebiasaan perilaku memilih dan terkadang

berlaku seumur hidup, dari sudut pandang ini sangatlah mungkin untuk

memberikan suara yang wajar pada partai berdasarkan pada tingkat kefanatikan.
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b. Model sosiologis

Hubungan antara model sosiologis dengan perilaku memilih terhadap minat pada

suatu grup didukung oleh tujuan pemilih untuk mengadopsi pola memilih yang

merefleksikan posisi ekonomi dan sosial pada grup di mana mereka tergabung.

Lebih dari itu pengembangan faktor psikologis yang mempengaruhi partai yang

berasal dari pengaruh keluarga. Sorotan utama dari model ini adalah kepentingan

dari perjanjian sosial, mencerminkan tekanan dalam kemasyarakatan. Hal yang

paling penting untuk bagian ini adalah kelas, gender, etnisitas, agama, dan

wilayah.

c. Model pilihan rasional

Model pilihan rasional lebih memperhatikan pendapat individu dan jauh dari

sosialisasi dan perilaku kelompok sosial. Di sini pemungutan suara dilihat sebagai

sikap yang rasional, pemilih individu percaya untuk memilih partai dan mereka

lebih memilih kepada seseorang yang diminati. Telah menjadi suatu kebiasaan ada

suatu manifestasi pengaruh dan kesetiaan di dalam pemungutan suara yang

dianggap sebagai alat yang penting. Model pilihan rasional melihat pemilih

sebagai pola pikir masa lalu dalam kekuasaan partai dan bagaimana

penampilannya mempengaruhi pilihan masyarakat. Selanjutnya yang paling

penting adalah isu pemungutan suara dan pendapat beberapa partai dapat

berpengaruh pada pilihan mereka yang dibentuk ulang oleh politik.

d. Model ideologi dominan

Radikal teori dalam pemilihan suara menuju kepada fokus utama dari tingkat

pilihan individu yang dibentuk oleh proses dari manipulasi ideologi dan kontrol di

beberapa anggapan seperti beberapa perubahan teori dalam model sosiologi,
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pemungutan suara disebut sebagai kedudukan seseorang dalam hierarki sosial di

mana teori ini berbeda dengan model sosiologi, meskipun begitu bagaimana

individu menginpretasikan posisi mereka bergantung pada bagaimana mereka

dilihat dari segi pendidikan oleh pemerintah dan lebih dari itu oleh media massa.

D. Politik Uang dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang (Money

Politics)

1. Pengertian Politik Uang (Money Politics)

Menurut Sudjito (2009:3), 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, praktek

politik uang dilakukan 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 yang bersangkutan.

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 pemilik modal.

Sehingga wajar jika seseorang dan partai perlu mengarahkan dana yang tidak sedikit

oleh karena itulah muncul suatu fenomena yang dikenal dengan politik uang. Pemilu
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menjelma menjadi ajang pertaruhan yang besar namun sangat sulit untuk

mengharapkan ketulusan dan ketidakpamrihan dari investasi dan resiko yang

ditanggung politisi.

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 unatuk 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 praktek semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan

konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik

uang akan terjerat undang-undang anti suap

Berdasarkan beberapa pengertian di atas diketahui bahwa politik uang itu 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 berbentuk

barang atau materi lainnya.

Dijelaskan Sudjito (2009:21), 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. Menurut Badoh dan
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Husodo (2009:52) 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.

Teori konflik yang lain yang dapat digunakan untuk mengkaji fenomena di atas adalah

teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik

disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan

permusuhan/persaingan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Fakta dari teori di atas dapat dilihat dari fenomena politik uang, dari tidak adanya

hubungan yang baik secara berkelanjutan antara caleg dan konstituennya dalam artian

sebelum kampanye dimulai, antara caleg dan masyarakat yang diharapkan bisa

memilih dirinya tidak pernah saling ada hubungan, atau bahkan tidak saling mengenal.

Hubungan seperti ini tentu saja mengancam posisi seorang caleg, yang kemungkinan

akan gagal karena tidak mendapat suara dalam Pemilu yang digelar karena para

konstituen tidak mengenal dirinya. Sosialisasi baik melalui media massa, spanduk,

baliho, SMS, ataupun di internet, juga tidak begitu efektif untuk mengumpulkan suara

karena masyarakat merasa tidak memiliki ikatan emosional dengan caleg yang

bersangkutan. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendapat dukungan suara dari

masyarakat yang realistis dan (mungkin saja) materialistis adalah dengan politik uang,

yaitu membagikan uang kepada konstituen dengan timbal balik masyarakat mau

memilih caleg yang memberikan uang.
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Menurut Alexander (2003:17), politik uang dalam konteks pelaksanaan pemilu secara

langsung pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto pada

tahun 1998. Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama sejak zaman orde baru

runtuh dan dimulailah era reformasi di Indonesia. Setelah tahun 1999, Indonesia pun

kembali melakukan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung. Bahkan pemilu

2004 merupakan pemilu pertama kali di Indonesia dimana setiap warga negara

Indonesia yang mempunyai hak pilih, dapat memilih langsung presiden dan wakilnya

selain pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II

selain itu, sejak pemilu 2004, juga dilakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah

(DPD).

Sebelum Tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh

rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat

Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,

pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang

ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007 pada Tahun 2011, terbit undang-undang baru

mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
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Praktek politik uang semakin meluas ketika kandidat yang mengikuti pemilu dapat

berinteraksi secara langsung dengan masyarakat calon pemilih. Dengan cara politik

uang hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan

sosialisasi kepada masyarakat. Praktek politik uang dalam pemilu sangat beragam.

Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain distribusi

sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira,

golongan atau kelompok tertentu, pemberian sumbangan dari konglomerat atau

pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang

ilegal, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau

mengundang simpati bagi partai poltik tertentu.

Berdasarkan sisi waktunya, praktek politik uang di negara ini 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.

2. Pengaruh Politik Uang (Money Politics) dan Perilaku Politik

Studi pemilu dari masa ke masa diidentikkan dengan persoalan partisipasi, partisipasi

politik masyarakat, khususnya partisipasi pada pemilu dalam ilmu politik terangkum

sebagai bagian dari kajian perilaku politik perilaku memilih tidak lepas dari tinjauan

perilaku politik itu sendiri hal ini didasari bahwa perilaku memilih merupakan bagian
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dalam budaya perilaku politik. Perilaku pemilih merupakan tingkah laku dalam

menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok, perilaku

merupakan tanggapan yang diaplikasikan lewat tindakan terhadap sesuatu yang

dirasakan oleh setiap individu pada pesta demokrasi tersebut. Menurut Huntington,

(2014:44) partisipasi politik adalah kegiatan warga negara pribadi yang bertujuan

mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sedangkan Budiardjo,

(2012:122) perilaku memilih jika dikaitkan dengan devenisi perilaku diatas maka

dapat kita artikan bahwa perilaku memilih merupakan suatu tanggapan dalam

mendukung sebuah partai politik atau kandidat yang diimplementasikan lewat

pemberian suara dalam pemilu.

Dalam pandangan lain ilmuan politik lainnya, McClosky, dalam Budiardjo,

(2012:124) menekankan kesukarelaan dalam mendefenisikan bahwa partisipasi politik

adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil

bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung

dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sedangkan Gabriel dan Verba,

(1990:87) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal

dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat

negara dan atau tindakan yang diambil oleh mereka. Kegiatan mengikuti pemilihan

termasuk di dalamnya bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang

calon, mengorganisir sumbangan untuk kampanye hanyalah salah satu bentuk

partisipasi politik diantara beberapa partisipasi politik lainnya.

Menurut Surbakti, (2009:98) nilai budaya politik atau civic culture dalam demokrasi

merupakan basis yang membentuk perilaku politik, salah satu aspek dari kebudayaan
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politik dunia yang baru ini dapat lihat ialah bahwa ia akan menjadi kebudayaan politik

dalam berpartisipasi. Perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses

pembuatan dan keputusan politik, perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan

seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik. Perilaku politik meliputi tanggapan

internal seperti persepsi, sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata

seperti pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan

gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai keterangan, informasi dari sesuatu hal

maupun gambaran tentang obyek atau situasi politik dengan cara tertentu.

Terdapat beberapa budaya politik, satu diantaranya adalah budaya politik partisipatif

atau disebut juga budaya politik demokrasi yakni suatu kumpulan sistem keyakinan,

sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi. Untuk

terwujudnya partisipasi itu warga negara harus yakin akan kompetensinya untuk

terlibat dalam proses politik dan pemerintah memperhatikan kepentingan rakyat agar

rakyat tidak kecewa dan apatis terhadap pemerintah. Dalam studi yang dilakukan oleh

Almond dan Verba ditemukan bahwa negara-negara yang mempunyai budaya politik

yang sudah matang akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara

yang memiliki derajat budaya politik yang belum matang tidak mendukung

terwujudnya demokrasi yang stabil. Kematangan budaya politik tersebut ditunjukkan

dengan peluang yang diberikan oleh negara kepada masyarakat untuk mandiri,

sehingga akhirnya memiliki tingkat kompetensi yang tinggi.

Kontestasi dalam pemilu, uang dan perilaku politik tidak dapat dipisahkan,

pemenangan dalam pertarungan politik membutuhkan kapasitas pembiayaan yang

memadai. Uang sebagai sumber daya politik ditempatkan sebagai alat mobilisasi
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untuk mempengaruhi pemilih guna mendapatkan, memperoleh, mempertahankan

kekuasaan. Namun, sejauh mana politik uang mempengaruhi perilaku politik tidak

dapat diukur secara pasti. Hal ini karena perilaku politik masyarakat dapat berubah-

ubah sesuai dengan preferensi, misalnya kondisi sosio-ekonomi yang melatarinya.

Pemilu yang merupakan arena dalam kontestasi mendapatkan kekuasaan politik,

resaurce seperti uang hanyalah merupakan salah satu variabel. Menurut Agustino,

(2009:167) uang hanyalah sebuah instrumen atau alat dan memiliki arti penting untuk

mengetahui bagaimana sumber daya ini digunakan orang untuk mencoba

mendapatkan pengaruh, atau diubah menjadi sumber daya-sumber daya yang lain,

atau dipergunakan secara berkombinasi dengan sumber daya-sumber daya yang lain

dalam rangka meraih kekuasaan politik.

Perubahan perilaku politik masyarakat, khususnya dalam konteks partisipasi politik

banyak ditunjukan oleh perubahan tatanan sistem politik seperti hal tumbuhnya

kesadaran kelas, termasuk orang yang berpengaruh pada suatu partai politik,

berkurangnya tingkat ketergantungan seseorang, dan program yang ditawarkan

pasangan calon. Pemilihan umum sebagai salah satu instrument demokrasi berjalan

beriringan dengan perilaku politik uang yang pada dasarnya merusak tatanan

demokrasi itu sendiri maka rasionalitas pemilih menjadi layak untuk dipertanyakan.

Menurut Agustino, (2009:169) pemilih tidak memilih calon berdasarkan program dan

visi yang ditawarkan tapi hanya berdasar jumlah uang yang diterima menjelang

pemilihan dengan hal ini maka maka perilaku pemilih di Indonesia sangat dipengaruhi

oleh faktor-faktor non demokratis.
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Partisipasi politik yang ditunjukkan dalam angka penggunaan hak pilih tersebut adalah

partisipasi semu, perilaku yang relatif otonom seperti saat pemilihan dalam

pemilukada, membuat pemilih dengan leluasa menjadi swingns voters. Maksudnya, ia

bisa saja pada pemilihan tahun ini memilih calon tertentu, tapi di saat lain ia

menjatuhkan pilihannya kepada calon yang lain hal ini menjadi sangat wajar oleh

karena tidak ada ideologi yang konkrit dalam hal ini, yang memiliki kecenderungan

muncul adalah pragmatisme politik yang artinya bagaimana seorang kandidat bersama

dengan tim suksesnya untuk meramu pemasaran politik (political marketing) yang

cocok untuk memenangkan kontestasi pemilukada. Ditengah kondisi hal demikian

dengan tujuan kekuasaan, salah satu cara yang ampuh dengan menanggalkan aturan-

aturan yang ada dengan menggunakan finansial dengan bentuk politik uang.

Pemilu dengan sistem demokrasi, entitas uang dan janji merupakan instrument politik

yang strategis untuk meningkatkan preferensi pemilih hal tersebut juga dapat

dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi persoalan (problem solving) yang akan

memberikan sentuhan warna pendekatan pemilih. Uang dan janji merupakan sumber

kekuatan politik untuk mengatasi beberapa titik kritis dalam tindakan politik.

Kekuatan uang dapat disejajarkan dengan kekuatan janji dalam memperkuat strategi

politik simpati (political sympathy) yang cukup efektif untuk mengekstrasikan

masyarakat.

Pemilu dengan sistem demokrasi “one person, one vote” dapat juga digambarkan

kaitan antara sikap pemilih dalam menentukan pilihan terhadap kandidat dapat

dijelaskan bahwa penentuan sikap sangat tergantung pada tiga hal yaitu, persepsi,

kepribadian, dan motivasi. Persepsi merupakan aktivitas pikiran seseorang secara aktif
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dalam memberikan tanggapan, pandangan atau respon terhadap objek atau stimulus,

perbedaan-perbedaan latar belakang pengetahuan, kondisi psikologis, pengaruh lain

kelompok dan sebagainya akan membedakan pandangan-pandangan tertentu dalam

menentukan sikap dan tindakan seseorang. Materi kampanye, termasuk penggunaan

politik uang dalam kampanye untuk menarik simpatik pemilih akan membentuk

persepsi seseorang terhadap kandidat yang melakukan kampanye tersebut, namun

belum tentu dapat mempengaruhi perubahan sikap dalam menentukan pilihan

terhadap kandidat walaupun menggunakan politik uang, hal tersebut menggambarkan

politik uang bukanlah hal yang mendasar dalam preferensi pemilih untuk menentukan

pilihan politik, namun dapat dikatakan politik uang adalah salah satu bagian instrumen

dalam kontestasi dipanggung demokrasi untuk mendapatkan suara pemilih.

3. Faktor-Faktor Penyebab Politik Uang (Money Politics)

Menurut Eko, (2014:122) yang menyatakan bahwa politik uang terjadi karena kuatnya

persepsi masyarakat bahwa pemilu sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka

pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi

bersama, dan lemahnya aturan main. Sedangkan Sahab, (2012:87) menjelaskan bahwa

tingkat politik uang sebagian besar disebabkan oleh sikap pemilih yang masih

mendasarkan pilihannya pada rasionalitas ekonomi. Memilih kandidat yang

memberikan keuntungan pada individu maupun kelompok secara langsung tanpa

melihat track record atau program yang ditawarkan. Hal ini dilatarbelakangi kondisi

status sosial ekonomi yang mayoritas sebagai petani penggarap dan beiringan dengan

kekecewaan masyarakat terhadap sikap kandidat yang cenderung tidak

memperhatikan konstituennya ketika sudah menjabat membuat masyarakat memilih

berdasarkan pada rasionalitas ekonomi. Pemilih mendasarkan pilihannya pada apa
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yang diperolehnya. Akhirnya masyarakat akan berusaha mendapatkan keuntungan

yang sebesar-besarnya dari kandidat secara langsung (maximazing benefit minimazing

cost).

Menurut Muhtadi, (2015) faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan erat

dengan terjadinya politik uang sebagai berikut: (a) tingkat pendidikan pemilih, (b)

tingkat pendapatan pemilih (kemiskinan), (c) tingkat party id (kedekatan dengan

parpol), (d) dianggap kelaziman (kultur) karena praktek yang telah berlangsung

berulangkali, (e) pertimbangan memilih kandidat yang memberikan keuntungan

individu maupun kelompok secara langsung (pragmatisme materialistik), (f)

kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kandidat setelah terpilih, (g) lemahnya

dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, dan (g)

lemahnya aturan main.

Sedangkan menurut Ismawan, (1999:27-29) faktor-faktor terjadinya politik uang

adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya penghargaan atas hak masyarakat untuk menentukan pilihan

Para calon legislatif memberikan uang ataupun suapan dalam bentuk lainnya dan

meminta agar masyarakat yang menerimanya memilih ketika Pemilu, menujukkan

kurangnya penghargaan atas hak masyarakat untuk menentukan pilihan. Padahal

dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang berhak atas

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan

hati nuraninya”. Politik uang merupakan pelanggaran hak seseorang dalam

menentukan pilihan atas dasar karena mereka telah mendapatkan uang suapan dari

para caleg, akhirnya mereka bisa saja memilih tidak sesuai dengan hati nuraninya,
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namun karena atas dasar balas budi kepada calon legislatif yang telah membantu

mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Politik uang atau tindak penyuapan juga merupakan pelanggaran dalam

penyelenggaraan Pemilihan Umum Aturan ini sudah tertlulis tegas tetapi masih

banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi, hal ini bisa membuktikan bahwa

memang hukum di Indonesia masih kurang di tegakkan. Hal yang dilakukan oleh

para penjual suara dan para pembeli suara di pasar politik, sangat bertentangan

dengan peraturan yang ada. Namun sampai saat ini belum ada tindakan yang

signifikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan seakan-akan legal-

legal saja.

Kesenjangan kepentingan antara caleg dan aturan (undang-undang) yang berlaku

dapat dilihat dari kacamata teori ilmu sosial. Fenomena di atas dapat dikaji dengan

menggunakan pendekatan atau teori konflik. Teori konflik ini salah satunya

mengkaji penyebab timbulnya konflik dalam masyarakat. Salah satu teori yang

menyebabkan timbulnya konflik adalah teori kebutuhan masyarakat. Teori

Kebutuhan Manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh

kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau

dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering

merupakan inti pembicaraan. Sasaran dari teori ini adalah membantu pihak-pihak

yang mengalami konflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan bersama

kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, dan agar pihak-pihak yang mengalami konflik

mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak. Dalam
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tataran pendekatan di atas, politik uang dapat dilihat dari latar belakang terjadinya,

caleg dalam kasus di atas melakukan politik uang karena mereka membutuhkan

sesuatu dari usahanya membagi-bagikan uang kepada konstituennya tersebut.

Adapun kebutuhan yang mereka inginkan adalah kedudukan dan uang, yang

mungkin akan mereka dapatkan setelah menjadi salah satu pemilik kursi di

parlemen.

b. Masyarakat miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 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. Politik uang pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang.

Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan

diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hokum, hal

yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya.

c. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik

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

ditimbulkan dari politik itu semua dapat 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,
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tidak masalah.Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin,

tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya

politik uang, rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian

dari para peserta pemilu.Politik uang 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.

d. Kebiasaan

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 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

disalahartikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran

melainkan untuk suatu kecurangan masyarakat tradisional yang masih menjunjung

tinggi budaya ini menjadi sasaran bagi para caleg untuk melakukan politik uang

tanpa dicurigai.
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4. Teori Vote Buying

Menurut Simon Nichter dalam Alexander (2014:23), vote buying (jual beli suara)

merupakan salah satu bentuk dari politik uang yang dilakukan dengan cara pemberian

uang dalam bentuk uang tunai (fresh money) kepada pemilih. Secara sederhana vote

buying dapat diartikan sebagai praktek pertukaran uang dengan suara dalam nalar

transaksional. Target penerima vote buying sendiri bersifat personal kepada individu

atau keluarga dan waktu pendistribusian uang dilakukan sebelum pemungutan suara.

Pork barrel merupakan salah satu bentuk dari money politic yang merubah wujud

uang dalam bentuk private goods kedalam wujud public goods seperti pembangunan

fasilitas publik yang cakupanya lebih luas. Selain itu dana yang di peroleh didapatkan

dari pemerintah, sehingga pork barrel merupakan klaim politik yang dilakukan oleh

calon anggota legislatif terhadap program pemerintah dengan tujuan untuk mengikat

pemilih selaku penerima program untuk memberikan suaranya dalam hari

pemungutan suara.

Praktek jual beli suara merupakan bentuk pertukaran ekonomi sederhana.

kandidat/partai membeli dan warga/pemilih menjual suara. Pembelian suara dapat

juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih dengan tujuan

untuk mendukung kandidat/partai tertentu. Jual beli juga bisa dilakukan antara

kandidat/partai dengan penyelenggara pemilihan. Pemberian uang dimaksudkan

sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil pemilu.

Menurut Alexander (2014:24), proses jual beli suara tidak selalu dilakukan sendiri

oleh kandidat/partai melainkan memakai jasa perantara atau vote broker. Vote broker

bisa dalam bentuk tim (tim pemenangan/tim sukses) yang melakukan politik uang
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sebagai bagian dari strategi untuk memenangi persaingan dengan kandidat/partai

lainnya. Namun vote broker bisa juga perseorangan, orang yang punya pengaruh atau

hubungan dengan kelompok yang menjadi sasaran. Vote broker akan mewakili

kandidat/partai mendistribusikan uang atau barang lainnya kepada kelompok sasaran.

Menurut Alexander (2014:25), praktek jual beli suara dilakukan dalam beberapa fase

yang meliputi:

a. Fase setelah penetapan kandidat/partai peserta pemilu, pada fase ini pemberian

biasanya berupa bingkisan yang disertai dengan atribut sosialisasi atau kampanye

kandidat. Bentuk lain yang umum dilakukan adalah bakti sosial dalam bentuk

pengobatan gratis, pasar murah, penyediaan sarana ambulance gratis, asuransi

gratis dan sebagainya.

b. Fase kampanye, dalam fase ini pemberian bisa berupa uang untuk transport,

konsumsi, rokok dan lain-lain. Dalam kampanye biasanya disediakan hadiah-

hadiah, door prize yang diundi.

c. Fase masa tenang dan pemunggutan suara, dalam fase ini dikenal istilah serangan

fajar atau bahkan ngebom yaitu memberi uang atau bingkisan kepada pemilih, door

to door atau secara berkelompok. Saat pemunggutan suara, pemilih dimobilisasi

dengan antar jemput.

d. Fase pasca pemunggutan suara, setelah pemunggutan suara, politik uang tak juga

hilang karena politik uang bisa bersifat pra dan pasca bayar. Setelah pemunggutan

suara, pemenang bisa saja memberikan uang, hadiah kepada pemilihnya. Atau

bahkan dalam kedudukannya kemudian memberikan bantuan hibah, bansos dan

membagi proyek kepada pendukungnya.
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5. Teori Politik Transaksional

Politik transaksional atau disebut juga dengan istilah “money politik” dapat dimaknai

sebagai suatu jual beli atau tukan menukar, melainkan penilaian terhadap visi, misi

dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat oleh calon pemimpin politik.

dipihak lain banyaknya contoh pemimpin yang sering melupakan masyarakatnya,

mengakibatkan pergeseran makna transaksional kepada arah yang lebih kongkrit.

Menurut Boissevain dalam Prihatmoko (2005:54), 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 praktek politik, jika terjadi politik transaksional, ada

yang memberi uang dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut.

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. 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
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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

(Prihatmoko, 2005:55-56).

Menurut Pahlevi, (2012:1) politik transaksional yaitu dapat dikatakan sebagai suatu

politik dagang, ada yang yang menjual, maka ada yang membeli, tentu semuanya

membutuhkan alat pembayaran yang ditentukan bersama. Kalau dalam jual-beli, maka

alat pembayarannya biasanya berupa uang tunai hal ini berarti ada yang memberi uang

dan ada yang menerima uang dalam transaksi politik tersebut. Dalam kegiatan politik

transaksional/politik transaksional tidak semata-mata hanya dibayar dengan uang,

tetapi dalam beberapa kasus politik, politik transaksional juga berkaitan dengan

jabatan dan imbalan tertentu di luar uang.

Menurut Kumorotomo, (2009:14) ada beragam cara untuk melakukan politik

uang/politik transaksional dalam Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung yakni:

(a) politik uang secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses"

calon tertentu kepada konstituen yang potensial, (b) sumbangan dari para bakal calon

kepada parpol yang telah mendukungnya, atau (c) "sumbangan wajib" yang

disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin

mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota atau anggota DPR, DPDRD dan DPD.

Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau

doorprize, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah

pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara
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persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk dan

sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi,

dan kebutuhan administratif lainnya.

Menurut Hidayat, (2006:27) proses politik transaksional yang dilakukan pun bergeser

dengan tindakan yang disertai perjanjian menggunakan meterai yang selama ini lazim

dipakai untuk perjanjian yang berimplikasi hukum bagi yang mengkhianatinya,

tindakan kecurangan tersebut lebih banyak dilakukan tim sukses dan aparat

pemerintah. Sepertinya politik transaksional ini selalu saja ada dalam setiap

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan memanfaatkan masalah ekonomi

masyarakat yang cenderung masih rendah, masyarakat dapat diperalat dengan mudah.

Model pemberian uang atau barang dari calon kepala daerah maupun dari tim sukses

calon kepala daerah yang terjadi sangat tidak mendidik. Selain mencederai sistem

demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, pada pemilu-pemilu selanjutnya

rakyat dan calon kepala daerah akan terbiasa melakukan pola seperti itu lagi. Pada

masa kampanye para calon kepala daerah yang paham aturan main, akan lebih hati-

hati mengumbar pemberian uang atau barang ke konstituen. Sebab, sanksinya cukup

berat karena itu beberapa calon kepala daerah harus memiliki strategi untuk

menyiasati larangan politik transaksional itu (Hidayat, 2006:28).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas mengenai politik transaksional (money politic),

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik transaksional (money politic) adalah

sebagai suatu kegiatan jual beli politik/kekuasaan (politik dagang) yang didalamnya

mengandung unsur jual beli suara dan kekuasaan dengan menggunakan suatu alat

pembayaran (uang) dan/atau dengan imbalan lainnya (jabatan dan imbalan tertentu di



53

luar uang) yang dilakukan oleh bakal calon yang dipilih kepada bakal calon pemilih

dengan maksud dan tujuan agar calon-calon yang bakal dipilih dapat menduduki kursi

kepemimpinan dalam suatu lembaga pemerintahan atau dapat dikatakan menang

dalam pemilu.

Politik transaksional berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya

akan memunculkan pejabat yang tidak berintegritas. Banyak pejabat yang sejatinya

tidak layak menduduki jabatan, tetapi terpilih karena didorong politik transaksional.

Selain itu, politik transaksional dapat menciptakan pemimpin transaksional. Pemimpin

model ini sangat suka mengambil kebijakan-kebijakan berdasar transaksi-transaksi

politik, baik dengan pemilik modal, kolega politik maupun pihak-pihak lain. Hasilnya

implementasi kebijakan penguasa ini banyak tidak berpihak kepada rakyat di samping

itu, politik transaksional juga akan memunculkan maraknya korupsi. Lemahnya

penegakan hukum akibat politik transaksional tersebut menjadikan korupsi semakin

tak terkendali, sistem hukumnya sendiri masih lemah dari awal sehingga makin sulit

mengatasi persoalan hukum yang muncul ketika kekuasaan memerlukan finansial

besar untuk membiayai transaksi-transaksi politik, implikasinya mereka akan terus

berusaha untuk mencari cara mengembalikan modal politik transaksionalnya.

E. Pengertian Masyarakat Permisif

1. Pengertian Masyarakat Permisif

Secara harfiah permisif bersifat terbuka atau longgar atau serba boleh seperti

masyarakat kita sekarang sudah lebih “terbuka” (menerima, membolehkan,

mengizinkan) terhadap hal-hal yang dahulu dianggap tabu. Menurut Atmaja

(2012:41), masyarakat permisif merupakan masyarakat yang memaklumi perilaku
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menyimpang dan menganggap kesalahan sebagai suatu kewajaran terhadap hal-hal

yang negatif. Masyarakat permisif terbentuk karena individualisme ekspresif dan

individualisme utilitarianisme. Individualisme ekspresif menginginkan kebebasan dan

bebas dari kontrol kelompok, sedangkan individualisme utilitarianisme

mengedepankan untung-rugi dan persaingan. Relasi individualisme utilitarianisme

berdasarkan kegunaan, bukan relasi personal yang mendalam karena akan

menghabiskan waktu dan tenaga, atau menghalangi kesempatan dan keuntungan

(bersifat ekonomis).

Menurut Dariyo, (2011:207) bahwa masyarakat permisif adalah masyarakat yang

merasa tidak peduli dan cenedrung memberi kesempatan serta kebebasan secara luas

kepada seseorang. Sedangkan menurut Yatim, (2011:96-97) bahwa masyarakat

permisif ditandai dengan adanya kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk

berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Seseorang tidak tahu apakah

perilakunya benar atau salah masyarakat tidak pernah membenarkan atau

menyalahkan orang tersebut. Akibatnya orang tersebut berperilaku sesuai dengan

keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai dengan norma masyarakat

atau tidak, keadaan lain pada masyrakat yang permisif ini adalah seseorang bebas

bertindak dan berbuat.

Menurut Narwoko dan Bagong Suyatno (2007:24), terdapat beberapa teori yang

berkaitan dengan sikap permisif masyarakat:

a. Teori anomie

Teori anomie berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai

ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga ada individu-individu yang
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mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Anomie adalah suatu

keadaan atau nama dari situasi di mana kondisi sosial/situasi masyarakat lebih

menekankan pentingnya tujuan-tujuan status, tetapi cara-cara yang sah untuk

mencapai tujuan-tujuan status tersebut jumlahnya lebih sedikit. Situasi anomie

tersebut dapat berakibat negatif bagi sekelompok masyarakat, di mana untuk

mencapai tujuan statusnya mereka terpaksa melakukannya melalui cara-cara yang

tidak sah, di antaranya melakukan penyimpangan atau kejahatan.

b. Teori kontrol

Ide utama di belakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakanhasil

dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar

pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau

memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu teori ini

menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang

untuk mentaati hukum.

c. Teori konflik

Persepektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan

ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai

kelompoknya. Berkaitan dengan hal itu, persepektif konflik memahami

masyarakat sebagai kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan yang

bersaing dan akan cenderung saling berkonflik. Melalui persaingan itu maka

kelompok-kelompok dengan kekuasaan yang berlebih akan menciptakan hukum

dan aturan-aturan yang menjamin kepentingan mereka dimenangkan. Teori-teori

konflik kontemporer sering kali juga menganggap kejahatan sebagai suatu

tindakan rasional. Orang-orang yang mencuri dan merampok telah didorong
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masuk ke dalam tindakan-tindakan tersebut melalui kondisi sosial yang

disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak seimbang, dimana kejahatan

perusahaan dan berbagai kejatan kerah putih secara langsung melindungi serta

memperbesar modal kapitas mereka. Kejahatan yang terorganisir adalah suatu cara

rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ilegal dalam masyarakat kapitalis.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat permisif

biasanya agresif, tidak dapat bekerjasama dengan orang lain, sukar menyesuaikan diri,

emosi kurang stabil, serta mempunyai sifat selalu curiga. Akibatnya orang tersebut

berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak peduli apakah hal itu sesuai

dengan norma masyarakat atau tidak.

2. Ciri-Ciri Masyarakat Permisif

Menurut Narwoko dan Bagong Suyatno (2007:26), ciri-ciri sikap permisif masyarakat

adalah:

a. Ciri statistikal, yaitu segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang bukan

rata-rata atau perilaku yang jarang dan tidak sering dilakukan. Pendekatan ini

berasumsi, bahwa sebagian besar masyarkat dianggap melakukan cara-cara dan

tindakan yang benar

b. Ciri absolut atau mutlak, perilaku menyimpang yang bersasal dari kaum absolutis

ini berangkat dari aturan-aturan sosial yang dianggap sebagai sesuatu yang

“mutlak” atau jelas dan nyata, sudah ada sejak dulu, serta berlaku tanpa terkecuali,

untuk semua warga masyarakat. Kelompok ini berasumsi bahwa aturan-aturan

dasar dari suatu masyarakat adalah jelas dan anggota-anggotanya harus menyetujui

tentang apa yang disebut sebagai menyimpang dan bukan
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c. Ciri reaktif yaitu perilaku menyimpang yang berkenaan dengan rekasi masyarakat

atau agen kontrol sosial terhadap tindakan yang dilakukan seseorang artinya

apabila ada reaksi dari masyarakat atau agen kontrol sosial dan kemudian mereka

memberi cap atau tanda (labeling) terhadap si pelaku maka perilaku itu telah dicap

menyimpang, demikian pula si pelaku, juga dikatan menyimpang dengan demikian

apa yang menyimpang dan apa yang tidak, tergantung dari ketetapan-ketetapan

(atau reaksi-reaksi) dari anggota masyarakat terhadap suatu tindakan

d. Ciri normatif; penyimpangan adalah suatu pelanggaran dari suatu norma sosial.

Norma adalah suatu standar tentang “apa yang seharusnya atau tidak seharusnya

dipikirkan, dikatakan, atau dilakukan oleh warga masyarakt pada suatu keadaan

tertentu” Secara keseluruhan, maka definisi normatif dari suatu perilaku

menyimang adalah tindakan-tindakan atau perilaku yang menyimpang dari norma-

norma, dimana tindakan-tindakan tersebut tidak disetujui atau dianggap tercela dan

akan mendapatkan sanksi negatif dari masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Pemilu Legislatif diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik. Pemilihan para wakil rakyat

yang akan duduk di lembaga legislatif ini merupakan perwujudan dari sistem

demokrasi yang dianut di Indonesia. Pelaksanaan pemilu legislatif diciderai oleh

praktek politik uang yang sekaligus sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum.

Dalam praktek politik uang terdapat dua subjek yang menyebabkan terlaksananya

praktek politik uang, yaitu peserta pemilu (calon anggota legislatif) dan masyarakat

sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah

mereka takut kalah bersaing dengan caleg lain.
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Politik uang memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan

uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata, begitupun sebaliknya, adalah

sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga

masyarakat merasa berhutang budi pada caleg yang memberikan uang tersebut.

Biasanya peserta pemilu yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat

akan membuat program-program yang di dalamnya terindikasi politik uang.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab masyarakat

bersikap dan berperilaku permisif terhadap praktek politik uang dalam pemilihan

calon anggota legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014. Faktor-faktor tersebut

mengacu pada pendapat Ismawan (1999:27-29) yaitu kurangnya penghargaan atas hak

masyarakat untuk menentukan pilihan, masyarakat miskin, rendahnya pengetahuan

masyarakat tentang politik, dan kebiasaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

bagan kerangka pikir sebagi berikut:
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Pemilu Legislatif 2014

Caleg Pemilih
Praktik

Politik Uang

Faktor Faktor Penyebab Masyarakat
Bersikap dan Berperilaku Permisif

Terhadap Praktik Politik Uang

1. Masyarakat miskin
2. Lemahnya Sanksi Hukum
3. Kebiasaan.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong,

2005:6).

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti obyek dengan cara menuturkan,

menafsirkan data yang ada, ada pelaksanaanya melalui pengumpulan, penyusunan,

analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe penelitian ini

dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan keadaan obyek yang

ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari

penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat

kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat

kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang

nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi

kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus

melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut (Moleong, 2005:7).
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B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian

dalam penelitian, hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu

yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-maslah yang bersumber dari

pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah (Moleong, 2005:62). Prinsipnya

fokus penelitian dimaksudkan untuk dapat membantu penulis agar dapat melakukan

penelitiannya sehingga hanya akan ada beberapa hal atau beberapan aspek yang dapat

diarahkan penulis sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya.

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Kasus-kasus politik uang pada pemilihan calon anggota legislatif Kota Bandar

Lampung Tahun 2014

4. Sikap dan berperilaku masyarakat permisif terhadap praktek politik uang dalam

pemilihan calon anggota legislatif Kota Bandar Lampung Tahun 2014

5. Faktor-faktor penyebab masyarakat bersikap dan berperilaku permisif terhadap

praktek politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif Kota Bandar

Lampung Tahun 2014, yang terdiri dari:

1. Masyarakat miskin. Indikatornya sebagai berikut:

a. Politik uang disebabkan karena faktor kemiskinan

b. Masyarakat menerima uang dari caleg karena membutuhkannya untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari

c. Masyarakat menerima uang dari caleg karena terdesak kebutuhan ekonomi

d. Pemberian uang dari caleg dianggap solusi untuk memenuhi kebutuhan.
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2. Lemahnya Sanksi Hukum. Indikatornya sebagai berikut:

a. Masyarakat kurang memahami maksud  Pemilu Legislatif

b. Masyarakat kurang memahami proses penyelenggaraan Pemilu Legislatif

c. Masyarakat kurang memahami bahwa politik uang merupakan pelanggaran

dalam Pemilu Legislatif

d. Kurangnya sosialisasi mengenai larangan politik uang dalam Pemilu

Legislatif

e. Masyarakat kurang peduli dengan program caleg, karena yang terpenting

adalah uangnya.

3. Kebiasaan, indikatornya sebagai berikut:

a. Masyarakat menganggap politik uang adalah hal yang wajar dan biasa

b. Masyarakat menganggap politik uang adalah transaksi yang dibenarkan

c. Masyarakat menganggap politik uang adalah pemberian yang tidak boleh

ditolak

d. Pada pemilu-pemilu sebelumnya juga terjadi politik uang.

6. Implikasi/dampak dari masyarakat yang bersikap dan berperilaku permisif

terhadap praktek politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif Kota

Bandar Lampung Tahun 2014.

C. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah

informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit

analisis dalam penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk memperoleh

informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan
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dimintai informasi. Pada penelitian kualitatif tidak ada informan acak tetapi bertujuan

(purposive). Informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pakar politik uang/akademisi, yaitu Wahyu Sasongko (Fakultas Hukum Unila) dan

Robi Cahyadi (FISIP Unila)

2. Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu Ali Sidik

3. Anggota KPU Provinsi Lampung, yaitu Ahmad Fauzan

4. Perwakilan masyarakat dari Kecamatan Teluk Betung Utara, Panjang, Sukarame

dan Kemiling.

Alasan penentuan informan dari berbagai elemen masyarakat tersebut didasarkan pada

adanya pengetahuan/pengalaman para informan terkait dengan pembahasan tesis,

selain itu adanya informasi atau data dari para informan dan kesediaan informan untuk

memberikan informasi kepada peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (2005: 83), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif

terdiri dari:

1. Wawancara, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui

percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah

penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari informasi

dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan penelitian, seperti buku,

agenda, arsip, surat kabar dan internet.
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E. Teknik Analisa Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah

selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data. Analisis

data kualitatif menurut Moleong (2005:248) adalah upaya yang dilakukan dengan

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang

dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan,

sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan

selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema

dan polanya disusun secara sistematis. Kegiatan yang dilakukan pada tahap

reduksi data adalah memilih dan merangkum data dari hasil wawancara dan

dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian ini.

2. Penyajian Data (Display Data)

Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian

harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik, jaringan, dan bagian atau

bisa pula dalam bentuk naratif saja. Kegiatan dilakukan pada tahap display data

adalah menyajikan data secara naratif, yaitu menceritakan hasil wawancara ke

dalam bentuk kalimat dan disajikan pada pembahasan.

3. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi Data

Peneliti berusahan mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat, dan

sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung,
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dalam hal ini dengan cara penambahan data baru. Kegiatan yang penulis lakukan

pada tahap verifikasi data adalah membuat kesimpulan berdasarkan data yang

diperoleh dari hasil penelitian (Moleong, 2005:249).

F. Teknik Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan emik

(native point of view) yaitu menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan

sudut pandang masyarakat itu sendiri. Pendekatan emik dalam hal ini memang

menawarkan sesuatu yang lebih obyektif karena tingkah laku kebudayaan memang

sebaiknya dikaji dan dikategorikan menurut pandangan orang yang dikaji itu sendiri,

berupa definisi yang diberikan oleh masyarakat yang mengalami peristiwa itu sendiri.

Bahwa pengkonsepan seperti itu perlu dilakukan dan ditemukan dengan cara

menganalisis proses kognitif masyarakat yang dikaji dan bukan dipaksakan secara

etnosentrik, menurut pandangan peneliti (Fathoni, 2006:76).
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan keresidenan,

berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1964, keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi provinsi Lampung dengan ibu

kotanya Tanjungkarang-Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan

sejak tahun 1999 berubah nama menjadi kota Bandar Lampung. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4

kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Berdasarakan

Surat Keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor

G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan Mendagri

Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tetang Pemekaran Kelurahan di

Wilaya Kota Bandar Lampung, maka kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi

13 kecamata dan 98 Kelurahan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan
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Kelurahan dan Kecamatan, Kota Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan dengan

126 kelurahan.

Tabel 1. Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kota Bandar Lampung
No Kecamatan Luas ( )
1 Teluk Betung Barat 20.99
2 Teluk Betung Selatan 10.07
3 Panjang 21.16
4 Tanjung Karang Timur 21.11
5 Teluk Betung Utara 10.38
6 Tanjung Karang Pusat 6.68
7 Tanjung Karang Barat 15.14
8 Kemiling 27.65
9 Kedaton 10.88
10 Rajabasa 13.02
11 Tanjung Seneng 11.63
12 Sukarame 16.87
13 Sukabumi 1.64
14 Bumi Waras 3.78
15 Kedamaian 7.83
16 Labuhan Ratu 4.11
17 Langkapura 8.41
18 Enggal 2.76
19 Way Halim 16.52
20 Teluk Betung Timur 14.91

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2017, (data diolah).

Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5 20′ sampai dengan 5 30′
lintang selatan dan 105 28′ sampa dengan 5 37′’ bujur timur, ibu Kota Provinsi

Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak dijung selatan pulau

Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197.22 Km yang terdiri

dari 20 kecamatan dan 129 kelurahan. Secara administratif kota Bandar Lampung

dibatasi oleh:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar kabupaten Lampung

Selatan
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2. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Betung

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamata Gedung Tataan dan Padang Cermin

Kabupaten Pesawaran

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten

Lampung Selatan.

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas

permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari:

1. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di

bagian selatan

2. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian

utara

3. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian utara

4. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung

Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, Sukadanaham dan Gunung

Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur.

Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sungai Way Halim, Way Balau, Wai

Awi, Way Simpur diwilayah Tanjung Karang dan Way Kuripan, Way Bala, Way

Kupang, Way Garuntang mengalir diwilayah Teluk Betung. Daerah hulu sungai

berada dibagian barat daerah hilir sungai berada di sebelah selatan yaitu di

wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 persen total

wilayah landai hingga miring meliputi 35 perden total wilayah dan sangat miring

hingga curam meliputi 4 persen total wilayah. Sebagian wilayah kota Bandar
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Lampung merupakan perbukitan yang diantaranya bernama Gunung Kunyit,

Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing dan Gunung Kapuk.

Sejak tahun 1965 sampai saat ini kota Bandar Lampung teah dijabat oleh beberapa

walikota/KDH tingkat II berturut-turut sebagai berikut:

1. Sumarsono periode 1956-1957

2. H. Zainal Abidin P.A periode 1957-1963

3. Alimudin Umar, S.H periode 1963-1969

4. Drs. H.M. Thabrani Daud periode 1969-1976

5. Drs. Fauzi Saleh periode 1976-1981

6. Drs. H. Zulkarnain Subing periode 1981-1986

7. Drs. H.A Nurdin Muhayat peiode 1986-1995

8. Drs. H. Sunarto periode 1995-2005

9. Edy Sutrisno, S.pd, M.Pd periode 2005-2010

10. Drs. H. Herman HN, MM periode 2010-2015

11. Drs. H. Herman HN, MM periode 2016-sampai sekarang.

Secara administrasi Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan, 129

kelurahan, 353 lingkungan dan 4.425 RT dengan klasifikasi kelurahan

swasembada. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar

Lampung terdiri dari 10 orang anggota fraksi Demokrat, 5 orang anggota fraksi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 8 orang anggota fraksi Golongan Karya,

5 orang anggota fraksi Partai Amanat Nasional, 4 orang anggota fraksi Gerindra, 4
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orang anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan 4 orang anggota fraksi

Parta Hati Nurani Rakyat.

Tabel 2. Jumlah Kelurahan, Lingkungan dan RT Kecamatan di Kota Bandar
Lampung

No Kecamatan Kelurahan Lingkungan RT
1 Teluk Betung Barat 8 23 163
2 Teluk Betung Selatan 11 26 313
3 Panjang 7 18 211
4 Tanjung Karang Timur 11 25 274
5 Teluk Betung Utara 10 21 240
6 Tanjung Karang Pusat 1 26 257
7 Tanjung Karang Barat 6 5 162
8 Kemiling 7 20 264
9 Kedaton 8 23 256
10 Rajabasa 4 10 101
11 Tanjung Seneng 4 10 100
12 Sukarame 5 14 273
13 Sukabumi 6 17 165
14 Bumi Waras 5 14 234
15 Kedamaian 7 21 258
16 Labuhan Ratu 6 15 171
17 Langkapura 5 13 263
18 Enggal 6 18 251
19 Way Halim 6 18 271
20 Teluk Betung Timur 6 16 198

Jumlah 129 353 4.425
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2017, (data diolah).

Penduduk kota Bandar Lampung pada tahun 2016 berjumlah 1.251.642 jiwa

dengan sex ratio 102, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak

daripada perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan

Panjang yakni 96.287 jiwa/Km .

Tabel 3. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Bandar Lampung
No Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa)

1 Kedaton 72.953

2 Sukarame 73.443

3 Tanjung Karang Barat 74.157
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4 Tanjung Karang Pusat 72.195

5 Tanjung Karang Timur 56.284

6 Teluk Betung Utara 62.611

7 Teluk Betung Barat 35.951

8 Teluk Betung Selatan 49.916

9 Teluk Betung Timur 52.765

10 Bumi Waras 68.030

11 Kedamaian 49.840

12 Enggal 40.660

13 Langkapura 29.024

14 Panjang 96.287

15 Kemiling 81.122

16 Rajabasa 81.122

17 Labuhan Ratu 60.692

18 Sukabumi 69.621

19 Tanjung Senang 54.873

20 Way Halim 92.163

Jumlah 1.251.642
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2017, (data diolah).

Dilihat dari segi ekonomi, total nilai PDRB menurut harga konstan yang dicapai

daerah ini pada tahun 2016 sebesar 6.540.702 (dalam jutaan rupiah) dengan

konstribusi terbesar datang dari sektor Bank/Keuangan 22.36%, disusul

kemudian sektor industri pengolahan 18.42% dan dari sektor perdagangan, hotel

dan restoran 16.78. Total nilai ekspor non migas yang dicapai Kota Bandar

Lampung hingga tahun 2016 sebesar 4.581.640 ton, dengan kontribusi terbesar

datang dari komoditi kopi (140.295 ton), karet (15.005 ton), dan kayu (1524 ton).

Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di

sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa cengkeh,

kakao, kopi robusta, kelapa dalam, kelapa hibrida. Kontributor utama

perekonomian daerah ini adalah disektor industri pengolahan. Terdapat berbagai
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industri yang bahan bakunya berasal dari bahan tanaman dan perkebunan, industri

tersebut sebagian besar merupakan industri rumah tangga yang mengolah kopi,

pisang menjadi keripik pisang, dan lada. Hasil industri ini kemudian menjadi

komoditi perdagangan dan ekspor, perdagangan menjadi tumpuan mata

pencaharian penduduk setelah pertanian. Keberadaan infrastruktur berupa jalan

darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang utuk berinteraksi

sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa. Sebagai kota yang

bergerak menuju kota metropolitan, Bandar Lampung menjadi pusat kegiatan

perekonomian di daerah Lampung sebagian besar penduduknya bergerak dalam

bidang jasa, industri, dan perdagangan.

Tabel 4. Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah

Sektor

Tahun

2016 2015 2014

Rupiah
(juta) % Rupiah

(juta) % Rupiah
(juta) %

Pertanian 257,527 3,94 236,085 5,33 234,703 4,60

Pertambangan 82,616 1,26 74,814 1,69 75,190 1,47

Industri Pengolahan 1,204,646 18,42 1,014,690 22,92 878,966 17,22

Listrik dan Air bersih 40,636 0,62 36,402 0,82 37,017 0,73

Bangunan 472,016 7,22 401,042 9,60 404,529 7,93

Perdagangan/Hotel/
Restoran

1,097,399 16,78 997.962 22,54 975,939 19,12

Bank/Keu 1,462,350 22,36 1,007 0,02 893,092 17,50

Angkutan/Komunikasi 1,015,910 15,53 862,362 19,48 818,550 16,04

Jasa 907,602 13,88 802,404 18,13 735,393 15,39

Total 6.540.702 100 4.426.768 100 5.103.379 100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2017, (data diolah).

Kota Bandar Lampung memiliki fasilitas gedung sekolah dan juga rumah sakit

yang cukup memadai Kota Bandar Lampung memiliki jumlah SD (Sekolah

Dasar) dari jenis swasta maupun negeri yaitu 314 unit, SMP (Sekolah Menengah



73

Pertama) 143 unit, SMA (Sekolah Menengah Atas) berjumlah 56 unit, MA

(Madrasah Aliah) 13 unit dan SMK (Sekolah Menengah Kejurusan) berjumlah 42

unit, di kota Bandar Lampung terdapat 42 perguruan tinggi yang terdiri dari 2

perguruan tinggi negeri serta 40 perguruan tinggi swasta (19 akademi, 16 sekolah

tinggi, dan 5 universitas). Selain pendidikan dari segi kesehatan tahun 2016 di

Kota Bandar Lampung terdapat 15 Rumah Sakit, 20 rumah bersalin, balai

pengobatan 86 dan posyandu sebanyak 630. Jumlah Puskesmas pada tahun 2016,

dari 121 unit puskesmas dapat dikategorikan menjadi 28 puskesmas, 52

puskesmas pembantu.

B. Gambaran Umum tentang Pelaksanaan Pemilu Legislatif Kota Bandar

Lampung

Pemilihan umum calon anggota Legislatif Indonesia tahun 2014, dilaksanakan

pada 9 April 2014 dalam pemilihan umum legislatif di Provinsi Lampung

dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum Gubernur Lampung untuk

periode 2014–2019. Mulanya, pemilihan umum legislatif 2014 di Lampung tidak

akan bersamaan penyelenggaraanya dengan Pilgub Lampung dikarenakan akan

menggangu proses pemilihan legislatif dan juga dilansir akan banyak

menimbulkan kecurangan baik pada masa kampanye maupun pada tahap

perhitungan suara karena antara pemilihan umum legislatif dengan Pilgub tentu

berbeda prosedurnya.

Berkaitan dengan masalah pemilihan umum calon anggota legislatif 2014, tentu

tidak terlepas dari sebuah Partai Politik (Parpol) yang mana parpol adalah sebuah
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wadah yang menjadi tempat bagi anggotanya untuk maju dalam pemilihan umum

dan menjadi wakil rakyat. Sebagaimana fungsinya, parpol yaitu menghubungkan

antara rakyat dengan pemerintah. Dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2014

tidak seluruh parpol dapat ikut dalam pemilihan tidak seperti pada tahun 2009,

kali ini hanya 12 partai politik yang lolos verifikasi dan dapat mengikuti

pemilihan. Artinya, calon anggota legislatif yang mendaftarakan diri menjadi

wakil rakyat (calon legislatif) hanya tersebar di 12 partai politik tersebut.

Tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar

partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014, dimana

beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali

mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya 9 partai lainnya merupakan

peserta Pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014,

pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi

syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya pada tanggal 28

Oktober 2012, KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi

dan akan menjalani verifikasi faktual pada perkembangannya, sesuai dengan

keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi

faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi.

Kemudian hasil dari verifikasi faktual ini ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013,

dimana KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014. Dalam

perkembangan berikutnya, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai

politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya

ada dua partai yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan
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Bintang pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan

menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014. Berikut

daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014. Berikut

daftar Partai Politik yang lolos verivikasi dalam pemilihan umum legislatif.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014.

Tabel 5. Nomor Urut Partai
No. Urut Lambang dan Nama Partai

1 Partai NasDem

2 Partai Kebangkitan Bangsa

3 Partai Keadilan Sejahtera

4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

5 Partai Golongan Karya

6 Partai Gerakan Indonesia Raya

7 Partai Demokrat

8 Partai Amanat Nasional

9 Partai Persatuan Pembangunan

10 Partai Hati Nurani Rakyat
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14 Partai Bulan Bintang

15
Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Tahun 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung menetapkan jumlah Daftar

Pemilih Tetap (DPT) pemilu legislatif 2014 sebanyak 634.041 pemilih. DPT

Bandar Lampung 634.041 dari seluruh jumlah TPS yang ada di Bandar Lampung

yaitu sebanyak 1639 TPS. Namun pada faktanya Angka itu berkurang 461 pemilih

dari hasil pleno 1 November yakni 634.588 pemilih. Angka ini diperoleh karena

pemilih dicoret dalam DPT itu karena sudah meninggal dunia dan ada yang

menjadi anggota Polri maupun TNI.

Tabel 6. Data DPT Kota Bandar Lampung Tahun 2014
No Kecamatan Jumlah DPT

1 Kedaton 35196

2 Sukarame 38529

3 Tanjung Karang Barat 36659

4 Tanjung Karang Pusat 33416

5 Tanjung Karang Timur 27811

6 Teluk Betung Utara 32525

7 Teluk Betung Barat 20635

8 Teluk Betung Selatan 32525

9 Teluk Betung Timur 27811

10 Bumi Waras 38446

11 Kedamaian 33050

12 Enggal 18567

13 Langkapura 21898

14 Panjang 45270

15 Kemiling 43012

16 Rajabasa 30135

17 Labuhan Ratu 32784
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18 Sukabumi 37088

19 Tanjung Senang 32219

20 Way Halim 46091

Jumlah 653730
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Tahun 2017, (data diolah)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung menetapkan jumlah Daerah

Pemilihan (Dapil) di mana Dapil di Kota Bandar Lampung menetapkan 6 (enam)

Dapil, antara lain:

1. Kota Bandar Lampung 1, meliputi:

Kedaton

Labuhan Ratu

Rajabasa

Tanjung Seneng.

2. Kota Bandar Lampung 2, meliputi:

Sukabumi

Sukareme

Way Halim.

3. Kota Bandar Lampung 3, meliputi:

Bumi Waras

Panjang.

4. Kota Bandar Lampung 4, meliputi:

Teluk Betung Barat

Teluk Betung Selatan

Teluk Betung Utara
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Teluk Betung Timur.

5. Kota Bandar Lampung 5, meliputi:

Enggal

Kedamaian

Tanjung Karang Pusat

Tanjung Karang Timur.

6. Kota Bandar Lampung 6, meliputi:

Kemiling

Langkapura

Tanjung Karang Barat.

Gambar 2. Peta Daerah Pemilih pada Pemilu Legislatif  Tahun 2014 di Kota
Bandar Lampung
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Berdasarkan laporan dana kampanye yang diterima KPU Kota Bandar Lampung

pada Pemilu Legislatif tahun 2014, tampak bahwa penggunaan dana kampanye

sangat bervariasi, mulai dari yang terkecil Rp. 500.000 (Partai Karya

Pembangunan Indonesia) hingga yang terbesar Rp. 554.328.400, (Partai Gerakan

Indonesia Raya).

Tabel 7. Laporan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu 2014
No. Urut Nama Partai Dana Kampanye (RP)

1 Partai NasDem 1.975.959

2 Partai Kebangkitan Bangsa 1.250.000

3 Partai Keadilan Sejahtera 300.000.000

4
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan

9.500.000

5 Partai Golongan Karya 1.126.220

6
Partai Gerakan Indonesia
Raya

554.328.400

7 Partai Demokrat 10.000.000

8 Partai Amanat Nasional 84.500.000

9
Partai Persatuan
Pembangunan

47.525.000

10 Partai Hati Nurani Rakyat 129.832.763

14 Partai Bulan Bintang 266.031.000

15
Partai Keadilan dan Persatuan
Indonesia

500.000

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017, (data diolah).

Menurut hasil wawancara dengan Panwaslu Kota Bandar Lampung dan laporan

pokja audit dana kampanye, tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan pasal 134

ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Semua partai politik telah

melaporkan saldo dana kampanye pada jadwal yang telah ditetapkan. Kantor

akuntan publik tidak memberikan catatan khusus tentang laporan dana kampanye

ataupun indikasi adanya keterangan palsu pada laporan dana kampanye para
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1,975,959

1,250,000

300,000,000

9,500,000

1,126,220
554,328,400

10,000,000

84,500,000

47,525,000

129,832,763

266,031,000

500,000

NasDem

PKB

PKS

PDIP

Golkar

Gerindra

Demokrat

PAN

PPP

Hanura

PBB

PKPI

peserta pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Bandar Lampung. Berikut ini grafik

saldo dana kampanye peserta pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Bandar

Lampung.

Gambar 3. Grafik Saldo Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif Tahun
2014 di Kota Bandar Lampung

C. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pakar politik uang/akademisi, Bawaslu

Provinsi Lampung, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan

Perwakilan masyarakat dari Kecamatan Teluk Betung Utara, Panjang, Sukarame

dan Kemiling, informan tersebut di pilih untuk mendapatkan data dan hasil yang

akurat dan relevan. Berikut ini uraian singkat identitas informan dalam penelitian

ini:

1. Informan pakar politik uang/akademisi

Nama : Wahyu Sasongko
Umur : 55
Pekerjaan : Donse Fakultas Hukum
Alamat : Jalan Sumantri Brojonegoro No. 01, Gedong Meneng, Rajabasa,

Kota Bandar Lampung
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Nama : Robi Cahyadi
Umur : 43
Pekerjaan : Donse Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Alamat : Jalan Sumantri Brojonegoro No. 01, Gedong Meneng, Rajabasa,

Kota Bandar Lampung

2. Informan Bawaslu Provinsi Lampung

Nama : Ali Sidik
Umur : 38
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
Alamat : Jl. K.H. Mas Mansyur No.26, Rw. Laut, Engal, Kota Bandar

Lampung

3. Informan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Nama : Ahmad Fauzan
Umur : 39
Jabatan : Anggota KPU Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Gajah Mada No.87, Tj. Agung Raya, Tj. Karang Tim., Kota

Bandar Lampung

4. Informan masyarakat dari Kecamatan Teluk Betung Utara

Nama : Dwi
Umur : 31
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Pariwisata Taman Budaya
Alamat : Kupang Raya

Nama : Musdinono
Umur : 68
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Kupang Kota

Nama : Lili
Umur : 41
Pekerjaan : Usaha perabotan rumah tangga
Alamat : Sumur Batu

5. Informan masyarakat dari Panjang

Nama : Rudianto
Umur : 28
Pekerjaan : Usaha tukang besi
Alamat : Panjang Selatan
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Nama : Sutris
Umur : 38
Pekerjaan : Usaha ngelas mobil
Alamat : Pidada

6. Informan masyarakat dari Sukarame

Nama : Sila
Umur : 29
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Kopri Jaya

Nama : Heri
Umur : 31
Pekerjaan : Tukang audio mobil
Alamat : Way Dadi

7. Informan masyarakat dari Kemiling

Nama : Chairudin
Umur : 37
Pekerjaan : Pegawai swasta
Alamat : Beringin Raya

Nama : Oyon
Umur : 33
Pekerjaan : Pegawai properti
Alamat : Kedaung
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat

diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kasus-kasus politik uang pada pemilihan calon anggota legislatif Kota Bandar

Lampung Tahun 2014 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 313 kasus

money politics kasus sedangkan di tahun 2009 sebanyak 148 kasus, dilihat dari

jenis pelanggaran money politics juga sangat dominan yaitu sebesar 52%

dibandingkan bentuk pelanggaran lain sedangkan pelaku money politics dari

313 kasus politik yang yang terjadi 183 dilakukan oleh caleg itu sendiri, 121

dilakukan oleh tim sukes dan 9 kasus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

atau ASN

2. Sikap pemilih di Kota Bandar Lampung sangat pragmatis dan permisif hal itu

dikarenakan masyarakat memilih berdasarkan materi atau bantuan yang

diberikan oleh para caleg semakin tinggi caleg memberikan bantuan kepada

masyarakat maka semakin besar kesempatan untuk menang, bantuan yang

diberikan oleh pasangan caleg tidak hanya berupa uang tunai melainkan
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berbentuk fasilitas umum misalnya pembangunan masjid atau mushola,

perbaikan jalan dan talut serta pembagian sembako.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat permisif di Kota Bandar

Lampung bersedia menerima money politics menjelang pemilihan legislatif

antara lain faktor masyarakat miskin, lemahnya sanksi hukum dan kebiasaan.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi masyarakat permisif dalam

menentukan pilihannya adalah faktor kebiasaan hal itu di karenakan politik

uang telah diterima dalam pola-pola kebiasaan dalam setiap momentum

perebutan jabatan publik, politik uang sudah di tanamkan secara sosial dalam

benak kesadaran para individu yang terlibat secara aktif pada kontestasi

kekuasaan, politik uang telah dipandang sebagai aksioma kebenaran yang

tidak memerlukan pembuktian dan argumentasi lagi akibatnya tidak ada orang

yang serius mempertanyakan atau menggugatnya, politik uang dijadikan

sebagai perwujudan dari pengungkapkan secara simbolik status yang melekat

pada figur-figur yang terlibat di dalamnya serta politik uang hanya sekadar

dianggap sebagai pertukaran yang saling menguntungkan.

4. Implikasi/dampak dari masyarakat yang bersikap dan berperilaku permisif

terhadap praktik politik uang dalam pemilihan calon anggota legislatif Kota

Bandar Lampung Tahun 2014 adalah melatih masyarakat untuk bertindak

curang, suara yang masuk terhadap salah satu calon kepala daerah tidak murni

dari aspirasi masyarakat sendiri serta politik uang membuat proses politik

menjadi bias.
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B. Saran

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh pada saat penelitian, maka saran yang

diberikan sebagai masukan ialah sebagai berikut:

1. Setiap pemilihan umum legislatif yang telah dilakukan, pelanggaran-

pelanggaran seperti money politics saat pemilu sudah mendekati harinya maka

pemerintah perlu meninjau kembali Undang-Undang Pemilu dan Peraturan

KPU serta peraturan terkait lainnya dalam pelaksanaan pemilu legislatif yang

menutup semua ruang bagi pihak manapun untuk melakukan kecurangan pada

pemilu, khususnya praktik money politics, misalnya meninjau kembali sistem

proporsional terbuka yang diterapkan Indonesia karena secara empirik sistem

proporsional terbuka memberi insentif poin kecurangan lebih banyak

dibanding yang tertutup. Money politics itu harus diundangkan menjadi tindak

pidana korupsi, agar pelaku bisa diusut tuntas, meski yang bersangkutan

misalnya telah dilantik menjadi anggota DPRD atau DPR RI, dan jika terbukti

keanggotaannya bisa dibatalkan

2. Mengingat strategi/pola praktek money politics semestinya pihak

penyelenggara perlu meningkatkan pengawasan disetiap kelurahan sebagai

bagian terkecil dari pelaksanaan pemilu legislatif. Seperti dengan halnya

serangan fajar dan influence buying pihak penyelenggara harus mengantisipasi

adanya strategi ini sebelum terjadi ditengah-tengah masyarakat yang belum

mengetahui dan masyarakat yang awam bahwa money politics adalah sebuah

pelanggaran dalam pemilu
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3. Pemilu legislatif tahun 2014, sikap penyelenggara dalam hal ini bawaslu tidak

substansial dalam menghadapi praktek money politics melihat aturan yang

mengharuskan membawa bukti dalam setiap pelaporan, sehingga masyarakat

akan takut dan enggan untuk melaporkan kepada bawaslu dan masyarakat

harus bisa bekerja sama dalam menjadikan pemilu sehat yang terbebas dari

kegiatan curang seperti money politics, praktek ini merusak sendi-sendi dalam

menentukan wakil rakyat di parlemen. Sehingga tidak memanfaatkan

posisinya sebagai anggota untuk meraup untung/mengembalikan modal

dengan kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat banyak

4. Sebagai warga negara yang menjunjung tinggi asas Jujur dan Adil (Jurdil)

menolak adanya praktek politik uang (money politics) di setiap aspek-aspek

dalam pemilu tidak terkecuali pemilu berikutnya. Pemilu berikutnya yang

memilik persaingan yang lebih ketat memungkinkan adanya praktek politik

uang (money politics), diperlukan sinergi antara pihak penyelenggra,

pengawas, dan masyarakat itu sendiri, dengan demikian mampu menekan

adanya praktek politik uang (money politics) pemilu legislatif, Presiden, dan

Pilkada, sehingga muncul pemimpin yang jauh dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme.
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