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ABSTRACT 

 

CAMPAIGN FUND INVESTMENT IN PILKADA 2017 

IN PRINGSEWU DISTRICT 

 

 

 

By 

 

 

 

MUTIARA SAKINAH 

 

 

Campaign is an election participants’ event to convincing them by offering the vision, 

mission and program of election participants, since the election on 2013, campaign 

funding limits for certain campaign methods have been enforced and re-enacted in the 

2017’s election. The Decision of the General Election Commission Number 

105/Kpts/KPUKab-08.680718/X/2016 about Determination of Campaign Fund 

Expenditure in the Election of Head of Region in Pringsewu Regency amounting to Rp 

8.754 billion.  

 

The aim of this research is to know how the campaign funding surveillance in 2017 in 

pringsewu district. The method that gonna be used is qualitative method, with taking 7 

informans who have been specified and related in the election of 2017 in pringsewu 

district. Data collection that used is with a deep interview, and then analyzed qualitatively 

through data reduction stages, data displays, and conclusions. 

 

The conclusion of this resreach is KPU and Panwas supervised the funding campaign 

with the campaign funding report that is reported by the candidates. Candidates reported 

the campaign funding report in documents detailed and periodic. The report collectiong 

schedule is listed in PKPU number 7 the year of 2016, which is LADK in October 20
th

 

2016, LPSDK in December 20
th

 2016, and LPPDK in February 12
th

 2016. Panwas 

analyzed campaign funding report which reported by the candidates. Then KPU submit 

the campaign funding report to the public accounting office to be audited. Setting the 

limits of campaign funds creates fairness value for each candidate pairs in receiving and 

issuing campaign funds does not exceed the decision made by the KPU. 

Keyword: campaign funding in the election of head of region 
 



 
 
 
 
 

ABSTRAK 

 

PENGAWASAN DANA KAMPANYE PADA PILKADA 2017  

DI KABUPATEN PRINGSEWU 

 

 

 

Oleh 

 

MUTIARA SAKINAH  

 

 

 

Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih 

dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Sejak Pemilihan 

Tahun 2015, pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu telah 

diberlakukan dan kembali diterapkan pada Pemilihan Tahun 2017. Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 105/Kpts/KPUKab-08.680718/X/2016 tentang 

Penetapan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah 

di Kabupaten Pringsewu sebesar Rp 8,754 miliar.  

  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan dana 

kampanye pada pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan 

peneliti adalah metode kualitatif, dengan mengambil 7 informan yang telah 

ditentukan yaitu dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan pilkada 2017 

dikabupaten Pringsewu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

wawancara mendalam, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalu tahapan 

reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.  

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah KPU dan Panwas mengawasi dana 

kampanye dengan laporan dana kampanye yang dilaporkan pasangan calon. 

Pasangan calon melaporkan laporan dana kampanye berbentuk dokumen secara 

rinci dan periodik. Jadwal pengumpulan laporan tertera di PKPU nomor 7 tahun 

2016, yaitu LADK pada tanggal 20 oktober 2016, LPSDK pada tanggal 20 

desember 2016, dan LPPDK pada tanggal 12 februari 2017. Panwas menganalisis 

laporan dana kampanye yang dilaporkan pasangan calon. selanjutnya KPU 

menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik untuk 

diaudit. Penetapan batasan dana kampanye menciptakan nilai keadilan bagi setiap 



pasangan calon pilkada dalam menerima dan mengeluarkan dana kampanye tidak 

melebihi keputusan yang dibuat oleh KPU.  

Keyword: dana kampanye, pilkada 
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MOTTO 

 

“Bermimpilah seakan kau akan hidup selamanya. Hiduplah seakan kau akan mati hari ini.” 

(James Dean) 

 

“it’s okay to make mistakes sometimes, because anyone can do so” 

(Mutiara Sakinah) 

 

“Jangan menunda hingga besok apa yang bisa anda lakukan hari ini” 

(Benjamin Franklin) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan 

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 

Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. 

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara 

pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan 

akuntabilitas. 

 

Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih 

dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. 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 (Cangara, 2011: 223). 
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Kampanye adalah salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan 

Pemilihan karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan 

memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam 

Pemilihan. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari 

sudut pandang Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara. pasangan 

calon atau tim kampanye atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 

sebagai pelaksana Kampanye. Pemilih harus secara maksimal dan efektif 

memperoleh informasi dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye atau Partai 

Politik atau Gabungan Partai Politik, baik berupa visi misi maupun program 

kerja . 

 

Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang disebut Bawaslu, adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 

pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam 

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam undang-undang Pemilihan. (keputusan KPU nomor 123 tahun 2016)  

 

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut 

Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi 

yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah 

Kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas dan wewenang mengawasi setiap 

tahapan pemilu, apa yang dilakukan Pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh 

berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu, 
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yakni sama-sama mengkritik, mengimbau dan memproses apabila terdapat 

hal yang menyimpang dari undang-undang. (Pedoman Pengawasan Pemilu 

2009-Bawaslu) 

 

Panwas mengharuskan adanya kejelasan tentang sumber dana kampanye, 

aliran dana kampanye, serta laporan pengelolaan dana kampanye yang jelas. 

Rakyat akan mudah untuk untuk memantau dan mengawasi perilaku partai 

politik dan pejabat publik yang terpilih melalui pemilu. Secara umum 

pengawasan pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi 

secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu, Panwas Provinsi, Panwas Kabupaten/ 

Kota, Panwas Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Namun terkait 

dengan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu, maka disini 

terdapat perbedaan yang fundamental, karena Pengawas Pemilu menjadi satu-

satunya lembaga yang berhak menerima laporan. 

 

Pengawas Pemilu juga satu-satunya pintu masuk untuk penyampaian laporan 

pelanggaran pemilu. Selain itu pula Pengawas Pemilu juga satu-satunya 

lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kajian terhadap 

laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu untuk memastikan apakah 

hal tersebut benar-benar mengandung pelanggaran. Pengawasan menjadi 

salah satu komponen penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya 

sebuah pemilihan umum. Bawaslu dan Panwaslu memiliki peran penting 

untuk menjaga agar pemilu dilaksanakan sesuai asas pemilu yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. (Pedoman Pengawasan Pemilu 2009-Bawaslu) 
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Pengawas pemilu mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban tersendiri 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar No. 15 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan pemilu mulai dari pasal 73 sampai dengan pasal 84. Bawaslu 

bersifat tetap sedangkan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan 

Pengawas Pemilu Lapangan. Hal ini disebabkan karena proses rekrutmen 

memakan waktu yang tidak singkat sehingga terkadang sudah berjalan 

beberapa tahapan baru selesai rekrutmen anggota panwas. 

 

Sejak Pemilihan Tahun 2015, pembatasan dana Kampanye untuk metode 

Kampanye tertentu telah diberlakukan dan kembali diterapkan pada 

Pemilihan Tahun 2017 ini, tentunya dengan beberapa perbaikan dengan 

didasarkan pada evaluasi yang dilakukan. Dengan adanya pembatasan dana 

Kampanye untuk metode Kampanye tertentu, fasilitasi Komisi Pemilihan 

Umum dalam kegiatan Kampanye menjadi jauh lebih besar dan berimplikasi 

pada beban anggaran. (keputusan KPU nomor 123 tahun 2016)  

 

Pasangan calon diwajibkan untuk menyerahkan laporan dana kampanye 

sebelum, selama dan setelah pemilu, dan mengumumkannya ke publik 

mengenai jumlah dan identitas penyumbang tersebut. Kenyataannya, 

pasangan calon yang “berhutang” untuk biaya kampanye harus membalas jasa 

melalui berbagai macam konsensi kepada para “penyumbang” pasca pilkada. 

Tidak menutup kemungkinan akan meminggirkan aspirasi masyarakat yang 

sudah memilih. Keadaan seperti ini yang belakangan melahirkan perilaku 

korup para kepala daerah yang mengembalikan “hutang-hutang” semasa 
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kampanye. Masyarakat sudah pasti menjadi korban, ketidak demokatisan 

dalam pemilu.  

 

Menurut Pramono Agung dalam Dana Kampanye Pemilu di Indonesia: Isu 

Krusial yang Cenderung Terabaikan menyatakan bahwa untuk biaya selama 

kampanye telah menghabiskan sekitar Rp500 juta sampai dengan Rp 1 miliar 

rupiah. Semua pengeluaran kampanye itu bervariasi berdasarkan kemampuan 

modal dari masing-masing calon legislatif, metode kampanye, serta daerah 

pemilihan.(Pramono Angung“Mau Jadi Anggota DPR? Ini biaya yang harus 

dikeluarkan” http://jakarta.okezone.com/read/2012/05/09/339/626616 diakses 

14-03-2017) 

 

Tolak ukur dengan melihat dari pelaksanaan pemilu yang memerlukan dana 

yang cukup besar. Pasangan calon tentu membutuhkan bantuan para partai 

politik untuk mengumpulkan dana untuk kegiatan kampanye. Namun 

kemungkinan dana tidak mencukupi, sehingga banyak pihak luar baik 

perseorangan maupun badan hukum yang bersedia menyumbang dana 

kampanye kepada para pasangan calon. Sumbangan tersebut memiliki tujuan, 

yakni mendapatkan akses kekuasaan melalui calon-calon terpilih. 
 

 

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten 

Pringsewu akan dilaksanakan pada tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum 

Lampung sudah membuat kesepakatan batasan dana kampanye yang akan 

digunakan di lima Kabupaten. Tulang bawang, Tulang bawang Barat, 

Lampung Barat, Mesuji dan Pringsewu akan mengelar pilkada serentak 

disepakati bersama batasan dana kampanye sebesar Rp. 70.726.608.950.  

http://jakarta.okezone.com/read/2012/05/09/339/626616/mau-jadi-anggota-dpr-ini-biaya-yang-harus-dikeluarkan.%20diakses%2014-03-2017
http://jakarta.okezone.com/read/2012/05/09/339/626616/mau-jadi-anggota-dpr-ini-biaya-yang-harus-dikeluarkan.%20diakses%2014-03-2017
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Tabel 1. Rincian Dana Kampanye Kabupaten Pringsewu 

 
No Kegiatan Jumlah 

1 Rapat Umum Rp 660.000.000 

2 Pertemuan Terbatas Rp 725.000.000 

3 Pertemuan Tatap Muka Rp 4.470.000.000 

4 Pembuatan Bahan Kampanye Rp 2.317.500.000 

5 Jasa Manajemen/Konsultan Rp 100.000.000 

6 Alat Peraga Kampanye Rp. 215.340.000 

7 Bahan Kampanye Leaflet Rp 266.524.750 

 Jumlah Rp 8.754.364.750 
Sumber: KPU Lima Kabupaten (Lampung Post, 29-11-2016) 

 

Dana Kampanye yang ditetapkan komisi pemilihan umum Kabupaten 

Pringsewu meliputi beberapa kegiatan kampanye. Rapat umum sebesar Rp. 

660.000.000, Pertemuan terbatas sebesar Rp. 725.000.000, Pertemuan tatap 

muka sebesar Rp. 4.470.000.000, Pembuatan bahan kampanye yang terdiri 

dari sticker, kalender, kartu nama, kaus, topi, bolpoin, pin, payung, mug 

sebesar Rp. 2.317.500.000, Jasa manajemen/konsultan sebesar Rp. 

100.000.000, alat perasa kampanye yang terdiri dari baliho sebesar Rp. 

75.000.000, umbul- umbul sebesar Rp. 30.300.000, spanduk Rp. 110.040.000 

dan Bahan kampanye leaflet yang terdiri dari selebaran/flyer sebesar Rp. 

18.594.750, brosur/leaflet sebesar Rp. 49.586.000, pamflet sebesar Rp. 

43.387.750 dan poster Rp. 154.956.250 sehingga jumlah dana kampanye di 

Kabupaten Pringsewu sebesar Rp. 8.754.364.750.  

 

Berdasarkan pemberitaan yang dimuat dalam media online Lampung Post 

pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 yang menjelaskan bahwa dana 

kampanye pilkada 2017 di lima Kabupaten di lampung senilai total Rp 70,7 

miliar harus diawasi penggunaanya. Perlu transparasi pengunaan dari 

kesepakatan batasan dana kampanye oleh masing- masing pasangan calon dan 
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tim pemenangan. Adapun dana kampanye yang tertera dalam pengumuman 

Komisi pemilihan umum Kabupaten Pringsewu nomor 298/KPU-

Kab/008.680710/X/2016 tentang laporan awal dana kampanye pada 

pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pringsewu 2017.  

 

Pada pemilihan Bupati Kabupaten Pringsewu telah diikuti 3 perserta 

pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. Ketiga pasangan calon juga telah 

melaporkan laporan awal dana kampanye kepada komisi pemilihan umum 

Kabupaten Pringsewu pada bulan oktober 2016.  

 

Tabel 2. Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Adrian Saputra, SH 

dan Ir. Hj. Dewi Arimbi 

 
No 

 

 Rupiah Unit Keterangan 

A. Penerimaan    

1. Pasangan Calon 732.450.000   

     

B. Pengeluaran    

1. Pengeluaran Operasi    

 a. Pertemuan tatap 

muka 

397.750.000 5 5 Kecamatan 

 b. Pembuatan design 

alat peraga 

102.360.000  7060 banner kecil, 600 

banner besar 

 c. Lain lain 232.340.000  Sovenir, makan 
Sumber: Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) Website Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pringsewu 2017 

 

Pasangan calon Adrian Saputra, SH dan Ir. Hj Dewi Arimbi dalam tabel telah 

melaporkan laporan awal dana kampanye pada tanggal 27 oktober 2016 

kepada KPU daerah pringsewu. Dalam laporan tersebut pasangan calon telah 

menerima sumbangan sebesar Rp. 732.450.000, pasangan ini juga telah 

melakukan beberapa kegiatan kampanye sehingga terdapat pengeluaran 

operasi seperti pertemuan tatap muka sebesar Rp. 397.750.000 pada 5 

kecamatan, pembuataan desgin alat peraga Rp. 102.360.000 sebanyak 7060 
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banner kecil dan 600 banner besar dan biaya lain-lain seperti souvenir dan 

makan sebesar Rp. 232.340.000 . 

 

Tabel 3. Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan H. Sujadi dan Dr. 

Fauzi, S.E, M.Kom., AKT 

 
No  Rupiah Unit Keterangan 

A. Penerimaan -   

B. Pengeluaraan    

1. Pengeluaraan Operasi 48.444.000   

 a. Pembuatan/Produksi 

Iklan media massa, cetak 

dan elektronik 

43.334.000   

 b. Pembuatan design alat 

pegara 

4.870.000   

 c. Lain lain 240.000   
Sumber :Laporan Awal Dana Kampanye(LADK)Sujadi - fauzi Website Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pringsewu 2017 

 

Tabel 3 menjelaskan laporan awal dana kampanye pasangan H. Sujadi dan 

Dr. Fauzi, S.E, M.Kom., AKT yang telah dilaporkan pada tanggal 25 oktober 

2016 kepada KPU daerah pringsewu. Pasangan tersebut belum menerima 

sumbangan namun telah melakukan beberapa kegiatan kampanye sehingga 

ada pengeluaran operasi sebesar Rp. 48.444.000 . Kegiataan 

pembuatan/produksi iklan media massa, cetak dan eletronik sebesar Rp. 

43.334.000, pembuatan design alat peraga sebesar Rp. 4.870.000 dan biaya 

lain-lain sebesar Rp. 240.000 

 

Tabel 4. Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Siti Rahma dan Edi 

Agus Yanto 
No  Rupiah Unit Keterangan 

A. Penerimaan    

1. Pasangan Calon 1.040.000.000   

2. Sumbagan pihak lain 

perseorangan 

4.500.000   

B. Pengeluaraan    

1. Pengeluaran Operasi 1.032.000.000   

 a. Pertemuan terbatas 362.500.000   

 b. Pertemuan tatap muka 372.500.000   
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 c. Pembuatan/Produksi 

iklan media massa, cetak 

dan elektronik 

41.000.000   

 d. Pembuatan design alat 

peraga 

186.000.000   

 e. Penyebaran bahan 

kampanye kepada umum 

70.000.000   

Sumber: Laporan Awal Dana Kampanye(LADK) Siti Rahma – Edi Agus Yanto Website 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu 2017 

 

Adapun pasangan Siti Rahma dan Edi Agus Yanto dalam tabel 4 telah 

melaporkan laporan awal dana kampanye pada tanggal 27 oktober 2016 

kepada KPU daerah pringsewu. Pasangan calon telah menyumbangkan dana 

sebesar Rp. 1.040.000.000, pasangan tersebut juga mendapat sumbangan dari 

pihak lain perseorangan sebesar Rp. 4.500.000. Kegiataan kampanye juga 

telah mengeluarkan pengeluaran operasi sebesar Rp. 1.032.000.000, 

kegiataan tersebut meliputi pertemuan terbatas sebesar Rp. 362.500.000, 

pertemuan tatap muka sebesar Rp. 372.500.000, pembuatan/produksi iklan 

media massa, cetak dan elektronik sebesar Rp. 41.000.000, pembuatan design 

alat perasa sebesar Rp. 186.000.000 dan penyebaran bahan kampanye pada 

umum sebesar Rp. 70.000.000.  

 

Masyarakat sejatinya menginginkan proses pilkada yang menghasilkan 

pemimpin yang bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat. Namun tidak 

dipungkiri proses pilkada sering kali menjadi ajang politik uang. Pasangan 

calon bakal menang yang menerima dana kampanye melebihi batasan 

ketentuan akan berdampak pada jabatannya kelak. Tentu ini menimbulkan 

kekhawatiran pemerintah pada pasangan calon bakal menang yang terlilit 

hutang karena dana kampanye.  
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Akuntabiltas berarti setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 

harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya 

kepada publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggung jawab 

secara politik berarti setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan 

Pemilu mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan 

alasan tindakan yang diambil. Bertanggungjawab secara hukum berarti setiap 

pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas Pemilu 

yang demokratik wajib tunduk pada proses penegakan hukum berdasarkan 

asas praduga tak bersalah dan asas due process of law. (adab, 2003 : 8-9). 

 

Prinsip transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye ini sangat 

penting untuk dilakukan mengingat banyaknya indikasi penyimpangan 

menurut Abdullah Dahlan dalam basa basi dana kampanye: pengabaian 

prinsip transparasi dan akuntabilitas oleh Didik Supriyanti dan Lia 

Wulandari, pelaporan dana kampanye partai politik pada Pemilu Legislatif 

2009, hampir semuanya tidak jujur karena tidak sesuai kenyataan. laporan 

yang parpol peserta pemilu yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) untuk selanjutnya diaudit oleh auditor menunjukkan perbedaan 

signifikan dengan belanja kampanye pada kenyataannya. (Didik Supriyanti 

dan Lia Wulandari: 185) 

 

Transparansi dan Akuntabilitas partai politik dalam menyusun laporan dana 

kampanye sangat berperan dalam membantu pelaksanaan prosedur audit 

laporan dana kampanye. Shohib Masykur dalam artikelnya mengemukakan 

bahwa kejujuran para peserta pemilu untuk mencatat dan melaporkan semua 
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dana yang masuk sangat diandalkan dalam melaksanakan prosedur audit, 

sehingga pelaksanaan audit dapat efektif. Ali Masykur Musa juga 

mengemukakan dalam artikelnya, Keharusan Akuntabilitas Dana Kampanye, 

2008, transparansi dan akuntabilitas partai politik dalam pelaporan dana 

Pemilu masih sangat rendah.(Didik Supriyanti dan Lia Wulandari: 185) 

 

Berkaitan dengan keuangan terutama dana kampanye adalah laporan 

keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Sebenarnya,adanya laporan 

karena masyarakat sebagai pemilih yang memiliki hak menentukan 

pilihannya dapat memilih dengan rasional dan dapat mengetahui fakta 

pendanaan kegiatan kampanye dari kandidat dan partai politik yang akan 

diberikan mandat oleh masyarakat kelak. Sehingga laporan keuangan dibuat 

untuk memenuhi hak rakyat mendapatkan pengetahuan sebelum rakyat 

memberikan pilihan.  

 

Biaya politik yang tinggi dalam pemilukada juga disebabkan karena adanya 

kebutuhan untuk politik pencitraan yang menuntut kandidat untuk meraih 

popularitas dan suara mayoritas sehingga membuat iklan-iklan kampanye 

melalui media menjadi salah satu metode kampanye yang mereka pilih karena 

dianggap dapat menjangkau jumlah pemilih lebih banyak. Akibatnya adalah 

semakin bertambah tinggi biaya kampanye yang diperlukan, Padahal belum 

tentu metode kampanye tersebut efektif karena ada calon pemilukada tingkat 

provinsi yang rela merogoh koceknya untuk iklan di televisi nasional. 

(http://Dana_kampanye_pemilu_Di_Indonesia.pdf diakses 13-03-2017) 

 

http://dana_kampanye_pemilu_di_indonesia.pdf/
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Pemerintah tentu berharap dalam penyelenggaraan kampanye terlaksana 

dengan transparan khususnya dalam dana kampanye. pilkada yang 

diselenggarakan serentak 2017, pemerintah memberikan batasan dalam 

mengeluarkan dana kampanye. Menurut Undang- undang nomor 10 tahun 

2016 menetapkan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud dari 

perseorangan paling banyak Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 

dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh 

juta rupiah).  

 

Kebutuhan akan dana yang besar untuk bersaing dalam kampanye, pada 

akhirnya memunculkan masalah baru untuk mendapatkan uang sebagai modal 

kampanye. Praktek politik uang akhirnya menjadi salah satu alternatif pilihan 

yang menarik bagi kandidat. Pelaksanaan pemilukada ternyata banyak 

diwarnai dengan praktek-praktek vote buying atau jual beli suara, 

penyalahgunaan wewenang, penggunaan anggaran daerah (APBD, BOS, 

PNPM, SKPD dan dana Bansos) untuk kepentingan kampanye, tidak 

menyerahkan laporan dana kampanye akhir, serta berbagai pelanggaran 

lainnya. (http://Dana_kampanye_pemilu_Di_Indonesia.pdf diakses 13-03-

2017) 

 

Setiap tahun biaya kampanye seorang caleg akan naik rata-rata satu setengah 

kali lipat, Menurut Pramono Anung dalam buku “Mahalnya Demokrasi 

Memudarnya Ideologi” Perkiraan biaya kampanye yang dikeluarkan seorang 

calon anggota DPR terkecil antara Rp300 juta hingga yang paling besar Rp6 

miliar pada pemilu 2009. Di luar itu, pengusaha yang mengeluarkan uang 

http://dana_kampanye_pemilu_di_indonesia.pdf/
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hingga Rp 22 miliar untuk meraih “kursi”. fenomena mahalnya biaya 

kampanye tidak lepas dari sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat 

seorang calon peserta pemilu tidak saja bersaing dengan peserta pemilu dari 

partai lain, namun juga berhadapan dengan peserta pemilu sesama partai 

sendiri. (Redaksi jakarta.co 03-12-2013, diakses 13-03-2017) 

 

Persoalan mengenai keuangan untuk dana kampanye ini, kemudian yang 

menjadi berbuah kasus-kasus pelanggaran hukum terutama yang berkaitan 

dengan korupsi, politik uang, jual beli suara, penyalahgunaan wewenang dan 

kekuasaan, serta kasus-kasus lainnya. Oleh karena itu, untuk melakukan 

pencegahan serta mengatasi terjadinya pelanggaran kasus-kasus tersebut 

maka perlu diperhatikan kembali pengaturan dan ketentuan-ketentuan yang 

jelas dan tegas tentang dana kampanye pemilu. 

 

Salah satu faktor keberhasilan Pengawas Pemilu dalam mengawasi dana 

kampanye pada pilkada 2017, yakni mempertahankan nilai transparansi dan 

akuntabilitas dalam dana kampanye. Uang dan kampanye menjadi sebuah 

ikatan yang seakan rentan menimbulkan resiko, terlebih tujuannya yang vital 

yakni mencapai kekuasaan. Adanya ketidaktransparasi yang dilakukan oleh 

anggota KPU seperti dalam pemberitaan tempo.co yang dikutip penulis 

bahwa 5 anggota KPU Lampung Barat dipecat. Kelima anggota terbukti 

bertanggung jawab atas penggelembungan peroleh suara yang merugikan 

caleg pada pemilu legislatif 9 april 2014 lalu. (tempo.co, 7 Juni 2014)  
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Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang 

semestinya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan 

sesuai dengan keinginan rakyat. Dalam berita yang diterbitkan oleh 

teraslampung.com penulis mengutip bahwa 19 anggota panitia pemilihan 

kecamatan merupakan anggota yang terbukti lalai sehingga menyebabkan 

pengurangan suara pada calon anggota legislatif tertentu yang dibuktikan 

dengan sejumlah dokumen salinan dari Badan Pengawas Pemilu lampung. 

(teraslampung.com, 10 Juni 2014) 

 

Kunci dalam menerapkan pilkada yang adil bukan hanya memfasilitasi biaya 

kampanye melalui Komisi Pemilihan Umum, juga berkomitmen pasangan 

calon untuk membuka seluruh dana kampanye baik penerimaan maupun 

pengeluaran. Prinsip pokok pengelolaan dana kampanye adalah transparansi 

dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap 

terbuka terhadap semua proses pengelolaan dana kampanye.  

 

Sejumlah kewajiban harus dilakukan peserta pemilu, seperti membuat laporan 

dana kampanye, menyusun daftar penyumbang, dan mencatat semua 

penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja kampanye, serta 

menyimpan bukti-bukti transaksi. Kewajiban ini harus dipenuhi agar nantinya 

laporan yang ada dapat dibuka kepada masyarakat yang mempunyai hak 

untuk mengetahui laporan tersebut. 
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Dengan berbagai masalah yang telah diuraikan oleh penulis mengenai 

ketentuan dana kampanye diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengawasan Dana Kampanye pada Pilkada 2017 di 

Kabupaten Pringsewu”. 

  

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Bagaimana Pengawasan Dana Kampanye pada Pilkada 

2017 di Kabupaten Pringsewu?  

 

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Bagaimana pengawasan pengunaan 

dana kampanye pada pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, 

dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan serta menambah 

perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang kajian 

pengawasan pengunaan dana kampanye pada pilkada 2017 di Kabupaten 

Pringsewu. 

 

 

 

 



 

16 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian penulis dapat dikembangkan kembali dengan menggunakan 

variable yang lebih mendalam bagi peneliti yang akan datang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Pengawasan  

 

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah 

pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu 

sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry 

berpendapat bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya : 

“control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply 

corrective measures,if needed to ensure result in keeping with the plan“ 

(Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan 

menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana) 

(Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005 : 97).  

 

Pengawasan (Controlling) merupakan penyusunan standar seperti kuota 

penjualan, standar kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untuk mengkaji 

prestasi kerja aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; 

mengadakan tindakan korektif yang diperlukan (Dessler 2009:2). Pengawasan 

adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 

dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, 

direncanakan atau diperintahkan.  
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Pengawasan sebagai keseluruhan proses kegiatan menilai terhadap objek 

pemeriksaan, dengan tujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan 

sesuai dengan fungsinya, dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional tersebut 

setidaknya juga perlu berpegang pada norma pengawasan umum. (Sabarno, 

2007:47-52) 

 

Panwas adalah Panitia pengawasan pemilihan. panitia yang dibentuk oleh 

Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan 

Pemilihan di wilayah Kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugas dan 

wewenang mengawasi setiap tahapan pemilu, apa yang dilakukan Pengawas 

Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau 

pemilu atau pengamat pemilu, yakni sama-sama mengkritik, mengimbau dan 

memproses apabila terdapat hal yang menyimpang dari undang-undang.  

 

Pengawasan dana kampanye Pemilukada adalah kegiatan mengamati, 

mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses penerimaan, penggunaan, 

pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu Kada sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang- undang nomor 10 

tahun 2016 pasal 30 menjelaskan tugas dan wewenang Panwas kota atau 

Panwas kabupaten sebagai berikut:  

1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS dan KPPS 

2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan 

daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap  

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan  

4. proses penetapan calon  

5. pelaksanaan kampanye  
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6. perlengkapan pemilihan dan pendistribusinya 

7. pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilihan  

8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih 

 

Pendapat para ahli di atas cenderung lebih berkaitan kepada pengawasan 

terhadap perusahaan, tentu berbeda dengan pengawasan yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini. Pengawasan pemilu oleh panwas bertujuan untuk 

menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang 

terjadi. Dalam teori manajemen, pengawasan tidak hanya pada perusahaan, 

tetapi dalam sebuah organisasi termasuk bawaslu . Sebuah organisasi yang 

terdapat orang-orang didalamnya untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan. 

Menurut Sarwoto, 2008:31 tujuan pengawasan yakni:  

1) Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan 

sebelum kesulitan itu terjadi.  

2) Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan 

yang terjadi.  

3) Mendapatkan efisiensi dan efektifitas 

 

Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengawasan adalah 

tindakan layaknya pemeriksaan dan pemantauan dalam suatu kegiataan yang 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengawasan dilakukan agar tidak terjadinya suatu kesalahan atau kecurangan 

yang akan dilakukan oleh pihak manapun yang terlibat. Pengawasan yang 

efektif dan efesien akan terjadi dimana suatu kegiatan tersebut terlaksana 

dengan baik sesuai tujuan yang ingin dicapai.  
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B. Tinjauan Tentang Kampanye dan Dana Kampanye  

 

1. Pengertian Kampanye  

 

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. 

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 (Cangara, 

2011: 223). 

 

Sedangkan menurut Imawan (dalam Cangara, 2011: 223) mengungkapkan 

kampanye adalah upaya persuasive untuk mengajak orang lain yang 

belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar 

mereka bersedia bergabung dan mendukung\nya. 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 ditujukan 

untuk mempersuasi target sasaran agar bisa menrima memodifikasi 

atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu)”. 
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Kepentingan kampanye politik para kontestan baik parpol ataupun 

perorangan masih sebatas yang penting terpilih, soal bagaimana caranya 

itu belakangan. Kampanye politik yang dipahami demikian pada 

akhirnya tidak diikuti dengan konsistensi para politisi untuk menjaga 

kontinuitas. Selanjutnya, Firmanzah menuliskah kampanye pemilu 

merupakan suatu kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih 

dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu dan atau 

informasi lainnya. (Firmanzah, 2010:143) 

 

Pfau dan Parrot (dalam Ariantama, 2014:32) menyatakan bahwa 

kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar , bertahap dan 

berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan 

tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya Leslie B Snyder (dalam Ariantama, 2014:32) menyatakan 

bahwa kampanye komunikasi adalah tindakan komunikasi yang 

terorganisasi yang diarahkan pada khalayak tertentu, pada periode waktu 

tertentu guna mencapai tujuan tertentu.  

 

Rajasundarman (dalam Ariantama, 2014:32) menyatakan bahwa 

kampanye dapat diartikan sebagai pemanfaatan berbagai metode 

komunikasi yang berbeda secara terkoordinasi dalam periode waktu 

tertentu yang ditujukan untuk mengarahkan khalayak pada masalah 

tertentu berikut pemecahannya). Berdasarkan dari berbagai definisi pakar 

ahli penulis dapat menyimpulkan bahwa kampanye adalah suatu 

kegiataan promosi untuk mengambil simpati khususnya kepada 
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masyarakat, menciptakan suatu pandangan baik kepada masyarakat, 

menjelaskan visi misi tujuan tertentu, tindakan nyata yang dilakukan 

untuk publik.  

 

2. Pengertian Dana Kampanye  

 

Uang adalah medium penting untuk menguasai sumber daya. Uang dapat 

dipindahkan dan dipertukarkan tanpa meninggalkan jejak sumbernya. Hal ini 

bisa dimanfaatkan oleh partai politik, anggota legislatif dan pejabat eksekutif 

untuk menukarkan uang sumbangan yang diterimanya dengan kebijakan dan 

keputusan yang diambil. Namun, uang juga dapat menjadi petunjuk untuk 

mempelajari perilaku pejabat publik atas kebijakan dan keputusan yang 

mereka ambil, sehingga pemilih bisa memastikan, apakah partai politik, 

anggota legislatif dan pejabat eksekutif yang mereka pilih lebih 

mengutamakan kepentingan pemilih, atau mengikuti kehendak para 

penyumbang. 

 

1) Pertama, pengaturan pembatasan dana kampanye perlu dilakukan agar 

terjadi persaingan yang fair diantara peserta pemilu. Pembatasan itu 

meliputi besaran sumbangan, sumber-sumber sumbangan dan besaran 

belanja kampanye. Pembatasan ini diperlukan juga untuk mencegah 

penggunaan dana illegal untuk kampanye.  

2) Kedua, pengaturan pengelolaan dana kampanye perlu dilakukan agar 

partai politik, calon dan tim kampanye tidak menyalahgunakan 

penggunaan dana kampanye untuk tujuan-tujuan lain di luar pemenangan 

pemilu.  
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3) Ketiga, pengaturan pelaporan dana kampanye perlu dilakukan agar 

pemilih mengetahui sumber, besaran dan alokasi dana kampanye, 

sehingga pemilih bisa mengetahui dan mengontrol hubungan partai 

politik dan calon (terpilih) dalam membuat kebijakan pada pasca pemilu 

nanti. 

 

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa yang,brang dan jasa yang 

digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik 

yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye 

pemilihan. Dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan 

partai poltik nilainya palig banyak Rp.750.000.000 setiap partai politik 

selama masa kampanye. (PKPU Nomor 13 Tahun 2016). 

 

Dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan 

nilainya paling banyak Rp. 75.000.000 selama masa kampanye. dana 

kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan 

hukum swasta nilainya paling banyak Rp. 750.000.000 selama masa 

kampanye. dana kampanye yang berasal dari partai politik, gabungan partai 

politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum 

bersifat kumulatif selama penyelenggaraan kampanye (PKPU Nomor 13 

Tahun 2016). 

  

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 tentang 

sumbangan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan Gubernur dan wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

dalam Pasal 19 menyatakan bahwa, Dana Kampanye berbentuk uang yang 
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bersumber dari Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik, Pasangan Calon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut 

hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus 

Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan. 

 

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 tentang 

sumbangan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan Gubernur dan wakil 

Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Walikota, Pasal 22 

menyatakan bahwa, Pelaporan Dana Kampanye yang wajib disusun dan 

disampaikan oleh Pasangan Calon terdiri atas:  

a. LADK;  

b. LPSDK; dan  

c. LPPDK. 

 

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 tentang 

sumbangan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan Gubernur dan wakil 

Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Walikota, bab 3 

tentang Pelaporan dana kampanye dijelaskan juga bahwa dalam pasal 13 

yakni, Sumbangan dana kampanye pasangan calon tidak boleh melebihi batas 

pembiayaan kampanye sebagaimana ditentukan peraturan ini. Serta dalam 

pasal 14 adalah  

1) Dana Kampanye yang berasal dari pasangan calon tidak boleh melebihi 

20% (dua puluh per seratus) dari batasan pembiayaan kampanye 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan ini.  

2) Dana Kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai 

politik yang mengajukan pasangan calon tidak boleh melebihi 20% (dua 
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puluh per seratus) dari batas pembiayaan kampanye sebagaimana 

ditentukan oleh peraturan ini. 

 

Dana kampanye bukan bertujuan melarang partai politik dan calon menerima 

sumbangan, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik dan 

calon masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana kampanye, tetapi 

pada saat yang sama mereka tetap terjaga kemandiriannya dalam 

memperjuangkan kepentingan rakyat (Edwing and Issacharoff: 2011).  

 

Menurut Undang undang nomor 10 tahun 2016 Perubahan kedua atas 

undang- undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerint 

pengganti undang- undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota dalam pasal 74 ayat 9 bahwa Pembatasan dana 

Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas 

wilayah, dan standar biaya daerah. 

 

Penggalangan dana dalam bentuk uang, barang ataupun jasa harus 

menyertakan keterangan secara jelas nama, alamat, identitas dan asal muasal 

dana tersebut. Pengalaman pilkada serentak pertama membuktikan, faktor 

besar kecilnya dana kampanya berpengaruh besar terhadap elektabilitas dan 

kemenangan pasangan calon. (Tribunners, 01-10-2016). 

 

Prinsip transparansi mengaharuskan partai politik dan calon bersikap terbuka 

terhada semua proses pengelolaan dana kampanye. Sejumlah kewajiban harus 

dilakukan partai politik dan calon, seperti membuka daftar penyumbang dan 
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membuat laporan dana kampanye, yang mencatat semua pendapatan dan 

belanja selama masa kampanye. Tujuan membuka daftar penyumbang dan 

laporan dana kampanye adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu 

memastikan tanggung jawab partai politik dan calon, bahwa dalam proses 

menerima dan membelanjakan dana kampanye itu berlangsung rasional, 

sesuai etika dan tidak melanggar aturan. 

 

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah 

 

Pemilihan umum, disebut Pemilu adala sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas , rahasia,jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan 

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau disebut juga Pilkada atau 

Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil 

kepalada daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat 

yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 

Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk 

Kabupaten, Walikota dan wakil Walikota untuk Kota.  

 

Sejak berlakunya UU Nomor 32 tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara 

resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah” 

atau “pemilukada”. Pemilukada langsung juga dinilai sesuai dengan semangat 

otonomi daerah, bahwa daerah yang berhak mengurus rumah tangganya 

sendiri termasuk dalam menentukan secara langsung siapa pemimpin yang 
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dikehendaki. Semangat menumbuhkan demokratisasi tingkat lokal tersebut 

juga diperkuat dengan asumsi bahwa :  

1. pemilukada diperlukan untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas lokal, 

termasuk kepala-kepala daerah.  

2. pemilukada diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektifitas 

pemerintahan ditingkat lokal.  

3. pemilukada akan memperkuat dan meningkatakn kualitas seleksi 

kepemimpinan nasionl karena makin terbuka peluang bagi munculnya 

pemimpin- pemimpin nasional yang berasal dari bawah (daerah). Hal 

ini sejalan dengan salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah 

yaitu dalam rangka pelatihan dan kepemimpinan nasional.  

4. pemilukada merupakan wadah masyrakat lokal menyalurkan aspirasi 

politiknya untuk memilih daerah sesuai dengan hati nuraninya masing- 

masing tanpa intervensi pusat.  

 

Menurut Abu Nashr Muhammad Al-Iman dalam buku Membongkar Dosa-

dosa Pemilu, Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat 

atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas 

atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Sedangkan, menurut 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  
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Dalam Undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang perusahan kedua atas 

undang- undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah 

pengganti undang- undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi undang-undang mengatur ketentuan proses dan 

pelaksanaan pilkada. Pilkada bukan hanya memilih penguasa daerah tetapi 

lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdi 

untuk kepentingan sebuah rakyatnya. Pola pikir lama yang lebih 

menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus diubah secara 

radikal menjadi pemimpin yang sesungguhnya bertugas memberikan 

pelayanan kepada masyarakat (Kristiadi, 2008: 115).  

 

Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang 

dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, umum, bebas, rahasia, jujur 

dan adil. Dengan asas-asastersebut, dapat dikatakan bahwa pilkada langsung 

di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam 

rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka (Pramusinto, 

2009: 89).  

Pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Langsung Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan 

suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tampa 

perantara.  

b. Umum Pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. 

Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin 
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kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa 

diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, 

kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.  

c. Bebas Setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan 

pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan 

haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya sehingga memilih 

sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.  

d. Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan dipilihannya 

tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. 

Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat 

diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. 5. Jujur 

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat 

pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau 

pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan 

bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan. 6. Adil 

Dalam penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta 

pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan 

pihak manapun (Pramusinto, 2009: 89)  

 

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan 

umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, 

selanjutnya disebut pemilu, adalah : Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 

yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemilu/pilkada adalah 

Proses pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menentukan seorang 

penguasa atau pejabat politik untuk memimpin suatu daerah atau negara. 

Pemilu/pemilukada dilakukan untuk melihat pendapat masyarakat dalam 

memilih penguasa untuk mencapai suatu tujuan negara. Masyarakat memiliki 

hak politik berpartisipasi dalam melakukan proses pemilihan. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Provinsi Lampung melaksanakan pilkada 2017 serentak di lima kabupaten 

yaitu Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat dan 

Pringsewu pada 15 Februari 2017. Pada pilkada 2017 telah diberlakukan 

penetapan batasan pengeluaran dana kampanye. KPU Kabupaten membuat 

keputusan mengenai penetapan batasan pengeluaran dana kampanye dengan 

memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan 

jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang 

diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen 

kampanye/konsultan yang tertera dalam PKPU nomor 7 tahun 2016 pasal 12.  

 

KPU kabupaten Pringsewu membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 105/Kpts/KPUKab-08.680718/X/2016 tentang Penetapan Batasan 

Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten 

Pringsewu sebesar Rp 8,754 miliar bertujuan agar pasangan calon tidak 

mengeluarkan dana kampanye secara berlebihan. Panwas dan KPU 

mengawasi dana kampanye melalui laporan dana kampanye. Pasangan calon 
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melaporkan semua kegiatan pengeluaran dana kampanye kepada KPU dan 

Panwas berupa dokumen laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye 

dilaporkan secara rinci dan periodik oleh pasangan calon. Besaran dana 

kampanye sebesar 8,754 miliar meliputi rapat umum, pertemuan terbatas, 

pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, jasa 

manajemen/konsultan, alat peraga kampanye, dan bahan kampanye.  

 

Pasangan calon melaporkan 3 laporan dana kampanye sebelum, selama 

hingga akhir kampanye. Laporan dana kampanye meliputi LADK, LPSDK, 

LPPDK. Pasangan calon mengumpulkan LADK pada 27 oktober 2016 

sampai dengan pukul 18.00 WIB di kantor KPU. KPU mempublis LADK 

satu hari setelah pengumpulan LADK. Pasangan calon mengumpulkan 

LPSDK pada 20 desember sampai dengan pukul 18.00 WIB di kantor KPU. 

KPU mempublis LPSDK satu hari setelah pengumpulan LPSDK. Pasangan 

calon mengumpulkan LPPDK pada 12 Februari sampai dengan 18.00 WIB di 

kantor KPU. KPU mempublis LPPDK satu hari setelah pengumpulan 

LPPDK. Masyarakat juga mengawasi pengeluaran dana kampanye setiap 

pasangan calon melalui laporan dana kampanye yang KPU publis di web 

KPU kabupaten Pringsewu.  

 

KPU dan Panwas menganalisis kembali laporan dana kampanye yang 

dilaporkan pasangan calon. KPU menyerahkan laporan dana kampanye 

kepada auditor kantor akuntan publik. Auditor kantor akuntan publik 

mengaudit laporan dana kampanye dari setiap pasangan calon. Auditor 
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melakukan penilaian laporan dana kampanye berdasarkan kelengkapan 

laporan dana kampanye.  

 

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai landasan penelitian yaitu 

teori mengenai pengawasan. Penelitian yang dimaksudkan adalah 

pengawasan pemilu oleh panwas bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi 

dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi khususnya dalam dana 

kampanye. Dalam teori manajemen, pengawasan tidak hanya pada 

perusahaan, tetapi dalam sebuah organisasi termasuk bawaslu . Sebuah 

organisasi yang terdapat orang-orang didalamnya untuk bekerjasama dalam 

mencapai tujuan. Menurut Sarwoto, 2008:31 tujuan pengawasan yaitu 

1) Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan 

sebelum kesulitan itu terjadi.  

2) Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan 

yang terjadi.  

3) Mendapatkan efisiensi dan efektifitas 
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Berikut digambarkan bagan kerangka pikir dalam penulisan ini untuk 

mempermudah memahami alur berfikir penulis: 

 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 105/Kpts/KPUKab-

08.680718/X/2016 tentang Penetapan 

Batasan Pengeluaran Dana Kampanye 

dalam Pemilihan Kepala Daerah 

 

 

  

Dana Kampanye 8,754 Milyar 

1. Rapat Umum  

2. Pertemuan Terbatas 

3. Pertemuan Tatap Muka 

4. Pembuatan Bahan Kampanye 

5. Jasa Manajemen/Konsultan 

6. Alat Peraga Kampanye 

7. Bahan Kampanye  

  

 

Teori Pengawasan Menurut 

Sarwoto, 2008:31 

1. Membuat Ketentuan dan 

Menghilangkan masalah 

2. Melakukan pencegahan 

3. Mendapatkan efisiensi dan 

efektifitas 

 

  

 

Hasil Pengawasan Dana Kampanye  

1. Kesesuaian batasan dana 

kampanye tidak melebihi 

ketentuan 

2. Kepatuhan pengumpulan laporan 

dana kampanye dan mengaudit 

laporan dana kampanye  

  

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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III. METODE PENELITIAN  

 

 

 

A. Tipe Penelitian  

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-

kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk melakukan secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan obyek 

penelitian. Peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana pengawasan 

dana kampanye pada pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu sehingga 

penelitian ini bersifat deskriptif. penelitian deskriptif adalah suatu penelitian 

yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat- sifat serta 

hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. (Sukardi, 2005: 157) 

 

Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, 

benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi obyek yang 

ditelitinya. Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif karena 

sifat dari penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

terperinci mengenai fenomena-fenomena sosial tertentu yang berkenaan 

dengan malasah.  

Pada umunya penelitian deskriptif menggunakan survey sebagai metode 

pengumpulan data. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut: 
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1) Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang-orang 

2) Informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang tersebut merupakan 

sampel, dan 

3) Informasi diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan. 

 

Metode ini menggambarkan abstraksi dari berbagai macam alternatif 

pengembangan kemitraan pemerintah daerah dengan swasta secara teoritis – 

kritis dan obyektif. Alasan lain dari dipilihnya metode ini dikarenakan 

pemahaman seseorang terhadap sebuah permasalahan lebih bersifat kualitatif 

yang didasarkan pada persepsi, eksplorasi pemikiran, penjelasan dan 

pengembangan konsep. 

 

Kehandalan dari penelitian deskriptif-kualitatif terletak pada peneliti sendiri. 

Dengan demikian, apabila format deskriptif-kualitatif ini dilakukan dengan 

sungguh-sungguh, dengan varian-varian deskriptif yang akurat, pengamatan 

terhadap fenomena yang tajam dan dengan triangulasi (baik metode 

pengumpulan data, sumber data maupun teori) yang sungguh-sungguh maka 

penelitian ini tak kalah baiknya dan tak kalah berkualitasnya dengan analisis-

analisis lainnya. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode 

penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang 

merumuskan sebuah gambaran tersusun secara sistematis,faktual, dan akurat 

melihat dari kejadian nyata sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran 

diakhir penelitian.  
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B. Fokus Penelitian 

 

Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, 

sehingga penelitian fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan 

penelitian. Menurut Moleong, fokus penelitian dimaksud untuk membatasi 

studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang 

relevan dan mana data yang tidak relevan. 

 

Memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang 

kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya dan 

merupakan pra-analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan 

berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah. Fokus 

penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teori yang peneliti pakai 

menurut Sarwoto, 2008:31 mengenai tujuan pengawasan yakni:  

 

a. Membuat ketentuan dan menghilangkan masalah 

1. KPU membuat keputusan dalam Keputusan KPU No 

105/Kpts/KPUKab-08.680718/X/2016 tentang penetapan batasan dana 

kampanye dalam pilkada. KPU Kabupaten Pringsewu telah berdiskusi 

bersama paslon untuk menentukan batasan dana kampanye yaitu, 8,754 

Milyar. 

2. Adanya penetapan batasan dana kampanye, KPU berharap setiap 

pasangan calon mendapatkan keadilan dalam mengeluarkan dana 

kampanye. KPU dan Panwas mengawasi dana kampanye yang telah 

ditetapkan dengan laporan dana kampanye yang dikumpulkan setiap 
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pasangan calon secara rinci dan periodik. Laporan dana kampanye 

terbagi menjadi 3 yaitu : Laporan awal dana kampanye (LADK), 

Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan 

Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).  

 

b. Melakukan pencegahan 

1. Setiap pasangan calon wajib mengumpulkan laporan dana kampanye 

secara rinci dan periodik. Jika pasangan calon telat mengumpulkan 

laporan dana kampanye maka, laporan akan ditolak dan Panwas wajib 

menegur pasangan calon. Jika pasangan calon tidak mengumpulkan 

laporan dana kampanye, maka Pasangan calon bisa dibatalkan dalam 

keikutsertaan pilkada. Jika ada pasangan calon yang memanipulasi dana 

kampanye maka, pasangan calon dapat ditindaklanjuti secara hukum 

yang berlaku. KPU memberikan laporan dana kampanye kepada Kantor 

akuntan public untuk diaudit sesuai dengan ketentuan yang ada. 

c. Mendapatkan efisiensi dan efektivitas  

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, 

terutama dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi disekitar 

atau peristiwa yang benar- benar terjadi dari objek yang akan diteliti dengan 

tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar. Lokasi penelitian 

menurut Moleong (2007: 127) merupakan tempat dimana peneliti akan 

memperoleh suatu data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu tepatnya sebagai berikut:  
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1) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu di Jalan Pemda 

Pringsewu, Pringsewu Timur  

2) Kantor Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Pringsewu di Jalan 

Makam KH Gholib Pringsewu Barat  

3) Kantor DPC PDIP Kabupaten Pringsewu di Jalan Raya Ganjaran No 18 

Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran  

4) Kantor DPD PKS Kabupaten di Jalan Raya Ganjaran Pajar Agung 

5) Kantor Akuntan Publik Zubaidi Komarrudin di Jalan Pulau Morotai No 8 

Sukarame Bandar Lampung 

 

 

D. Jenis Data 

 

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu: 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden 

terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan 

daftar pertanyaan yang diberikan secara langsung (wawancara) kepada 

kassubag dan anggota KPU Kabupaten Pringsewu, Koodiv PHL Panwas 

Kabupaten Pringsewu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC 

PDIP Kabupaten Pringsewu, Sekum DPD PKS Kabupaten Pringsewu, 

Sekertaris DPC Nasdem Kabupaten Pringsewu, dan Auditor Kantor 

Akuntan Publik Zubaidi Komarrudin Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 



 

39 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data ini 

diperoleh melalui dokumen laporan dana kampanye dari ketiga pasangan 

calon pilkada di kabupaten Pringsewu meliputi laporan awal dana 

kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan 

penerimaan pengeluaran dana kampanye dan studi dokumentasi yang 

diperoleh dari Koran dan internet. 

 

 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data meliputi tahap sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri 

utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to 

face relationship) antara si pencari informasi (interviewer/information 

hunter) dengan sumber informasi (interviewee). Secara sederhana 

wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan mempergunakan 

tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi. Materi 

wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara 

masalah dan tujuan penelitian. 
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Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara merupakan cara utama untuk 

mengumpulkan data. Wawancara bertujuan untuk menggali tidak saja apa 

yang diketahui dan dialami oleh informan, tetapi juga apa yang 

tersembunyi jauh di dalam diri informan. Apa yang ditanyakan kepada 

informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang 

berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa depan. Adapun 

dalam penelitian ini pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada:  

 

1. Azis Amriwan, M.Si, selaku Koodiv PHL Panwas Kabupaten 

Pringsewu. 

2. Hermansyah SH, MH, selaku Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. 

3. Lola Oktaviona SH, selaku Kassubag Hukum KPU Kabupaten 

Pringsewu. 

4. Suryo Cahyono, SH, selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu 

DPC PDIP Kabupaten Pringsewu. 

5. Wahono, selaku Sekum DPD PKS Kabupaten Pringsewu. 

6. Shayrul Tanjung, selaku Sekertaris DPC Nasdem Kabupaten 

Pringsewu. 

7. Rahmi Aulia, selaku Auditor Kantor Akuntan Publik Zubaidi 

Komarrudin Bandar Lampung. 

 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis. Dokumen merupakan suatu cara untuk 

mendapatkan data maupun informasi secara langsung dangan cara 
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membaca dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan 

yang diteliti.Kumpulan data tersebut berdasarkan pada buku-buku, literatur 

dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti. 

 

4. Teknik Pengolahan Data 

 

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah 

penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan 

diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : 

 

1. Tahapan Editing  

Penulis telah memeriksa hasil wawancara dengan para narasumber untuk 

menjamin validitasnya agar data dapat digunakan ke proses selanjutnya. 

Tahap editing yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah menyajikan hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang 

baku telah disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang 

mudah dimengerti. 

 

Tahap editing telah dilakukan setelah peneliti menyelesaikan kegiatan 

turun lapangan seperti mendapatkan sejumlah data melalui wawancara 

dan dokumentasi.  

 

2. Tahapan Interpretasi 
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Data yang telah didapat penulis dari hasil wawancara dan dokumentasi 

dideskripsikan melalui penjelasan-penjelasan sehingga dapat 

diinterprestasikan unutk ditarik kesimpulan sebagai hal penelitian. 

Pembahasan hasil penelitian telah dilakukan dengan cara meninjau hasil 

penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat 

yang diperoleh dilapangan.  

 

Interpretasi yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

pembahasan hasil penelitian mengenai pengawasan dana kampanye pada 

pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu. 

 

 

 

5. Informan 

 

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penelitian kualitatif pada 

umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan 

bentuk penelitian lainnya. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, 

peneliti sudah terlebih dahulu menentukan informan yang akan dimintai 

informasinya (Moleong, 2005:46).  

 

Pada prakteknya dilapangan, yang berhasil penulis wawancarai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Azis Amriwan, M.Si sebagai Koodiv PHL Panwas Kabupaten Pringsewu  

2. Hermansyah SH, MH sebagai Anggota KPU Kabupaten Pringsewu  

3. Lola Oktaviona SH sebagai Kassubag Hukum KPU Kabupaten Pringsewu 
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4. Suryo Cahyono, SH sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu 

DPC PDIP Kabupaten Pringsewu  

5. Wahono sebagai Sekum DPD PKS Kabupaten Pringsewu  

6. Shayrul Tanjung sebagai Sekertaris DPC Nasdem Kabupaten Pringsewu  

7. Rahmi Aulia sebagai Auditor Kantor Akuntan Publik Zubaidi Komarrudin 

Bandar Lampung 

 

 

Secara keseluruhan jumlah yang telah diwawancarai sebanyak 7 (tujuh) 

orang. Ini dianggap sudah cukup dalam mengetahui bagaimana pengawasan 

dana kampanye pada pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu.  

 

 

6. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data menjadi informasi supaya 

data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis 

secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat 

deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif dicari 

informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan 

tujuan penelitian. Menurut Miles and Huberman. langkah dalam menganalisis 

data antara lain: 

1. Reduksi Data  

Penulis memilih data-data yang digunakan untuk dianalis terutama data 

primer yang bersumber dari wawancara dipilh kembali mana yang 
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digunakan dan mana yang sama sehingga dalam penganalisisan dapat 

dilakukan secara sederhana dan mudah dengan adanya data-data yang 

diorganisir. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai pengawasan dana 

kampanye pada pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu, sehingga 

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

 

2. Penyajian Data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Melalui penyajian tersebut kita dapat memahami 

apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Menganalisis atau 

bertindak berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian-

penyajian data tersebut. Proses yag dilakukan peneliti dengan cara 

menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai 

bagaimana sebenarnya pengawasan dana kampanye pada pilkada 2017 di 

Kabupaten Pringsewu.  

 

3. Triangulasi Data 

Selain menggunakan reduksi data dan display data peneliti juga 

menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya (Moleong, 2004:330), 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
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sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek 

penelitian. 

 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 

(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara dan dokumen. Triangulasi ini 

selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk 

memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat 

berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena 

itu triangulasi bersifat reflektif. 

 

Denzin (dalam Moleong, 2004), membedakan empat macam triangulasi 

diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, 

peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan 

sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Ada pun 

untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut: 

 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 
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5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

Dengan demikian triangulasi (Ulber Silalahi, 2009: 340) memiliki arti 

penting dalam menjembatani riset kualitatif, bahwa pengumpulan data 

triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua 

dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan 

informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

 

 

4. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Proses ini merupakan kegiatan yang sudah dilakukan sejak pengumpulan 

data sampai dengan penarikan kesimpulan. Pada permulaan pengumpulan 

data peneliti mulai mengeksplorasi semua hal yang berhubungan dengan 

masalah yang dikaji. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung, verifikasi dilakukan sebagai tinjauan ulang pada catatan 

yang ada sebelumnya. 

 

Peneliti melakukan verifikasi dengan cara mengumpulkan data - data 

pengenai pengawasan dana kampanye pada pilkada 2017 di Kabupaten 

Pringsewu, kemudian peneliti membuat kesimpulan.  
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

i. Profil Kabupaten Pringsewu  

 

1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Pringsewu  

 

Sejarah pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan yang 

bernama Tiuh Margakaya pada tahun 1783 Masehi yang dihuni 

masyarakat asli Lampung-Pubian di tepi aliran sungai Way Tebu (5 km 

dari pusat Kota Pringsewu ke arah selatan saat ini). Selanjutnya, 187 

tahun berikutnya yakni pada tahun 1925 sekelompok masyarakat dari 

Pulai Jawa, melalu program kolonisasi oleh pemerintah kolonial belanda, 

juga membuka areal permukiman baru dengan membabat hutan bambu 

yang cukup lebat sekitar Tiuh Margakaya tersebut. Karena begitu 

banyaknya pohon bambu di daerah baru tersebut, oleh masyarakat desa 

yang baru dibuka tersebut dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa 

jawa yang artinya Bambu Seribu.  

 

Selanjutnya, pada tahun 1936 berdiri pemerintahan Kawedanan Tataan 

yang beribukota di Pringsewu, dengan Wedana pertama yakni Bapak 

Ibrahim hingga 1943. Selanjutnya Kawedana Tataan berturut-turut 

dipimpin oleh bapak Ramelan pada tahun 1943, Bapak Nurdin pada tahun 
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1949, Bapak Hasyim Asmarantaka pada tahun 1951, Bapak Saleh Adenan 

pada tahun 1957, serta pada tahun 1959 diangkat sebagai Wedana yaitu 

Bapak R. Arifin Kartaprawira yang merupakan Wedana terakhir hingga 

tahun 1964, saat pemerintahan Kawedana Tataan dihapuskan.  

 

Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang 

merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 

Selatan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1964, yang 

sebelumnya Pringsewu juga pernah menjadi bagian dari kecamatan 

Pagelaran yang juga beribukota di Pringsewu. 

 

Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama 

sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat 

yang menjadi bagian wilayah administrasi Pembantu Bupati Lampung 

selatan Wilayah Kota Agung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten 

Tanggamus berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1997, hingga 

terbentuk sebagai daerah otonom yang mandiri.  

 

Daerah yang dahulunya hutan bambu tersebut telah menjelma menjadi 

sebuah kota yang cukup maju dan ramai di Provinsi Lampung, yakni 

Pringsewu, yang saat ini juga merupakan salah satu kota terbesar di 

Lampung. Sebagai wilayah otonom, Pringsewu yang telah beberapa kali 

berganti status mulai dari pemerintahan Negeri Pringsewu, Kawedanan 

Tataan, serta Kecamatan Pringsewu, hingga pernah diplot oleh Gubernur 

Lampung menjadi Kota Administratif, melalui perjuangan keras seluruh 

lapisan masyarakat, akhirnya bersama sejumlah kecamatan lainnya di 
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sekitar Pringsewu, berubah status menjadi daerah otonom berbentuk 

Kabupaten, berubah dari rencana awal masyarakat membentuk 

Kotamadya Pringsewu.  

 

Kabupaten Pringsewu yang dibentuk berdasarkan UU No. 48 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, yang 

diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI H. Mardiyanto, pada tanggal 3 

April 2009 di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta, sekaligus pelantikan 

Penjabat Bupati Pringsewu pertama saat itu Ir. H. Masdulhaq.  

 

2. Ibukota  

Ibukota Kabupaten Pringsewu adalah Pringsewu. Dibentuk berdasarkan 

UU No. 48 Tahun 2008, tanggal 26 November 2008, dan diresmikan pada 

tanggal 3 April 2009.  

 

3. Motto dan Logo Kabupaten Pringsewu 

“Jejama Secancanan” yang artinya bersama-sama bergandengan tangan. 

Saling bekerjasama, bahu membahu satu sama lain untuk memajukan 

kesejahteraan rakyat.  

 

Gambar . Lambang Daerah 
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4. Letak Geografi  

a. Letak Geografis : 104º48’ – 105º08’ BT dan 05º12’ - 05º33’ LS.  

b. Luas Wilayah : 625 Km² 

c. Batas Wilayah : 

 Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Tengah  

 Sebelah Selatan: Kabupaten Pesawaran 

 Sebelah Timur : Kabupaten Pesawaran  

 Sebelah Barat : Kabupaten Tanggamus  

 

5. Demografis  

Kabupaten Pringsewu berpenduduk 377.857 jiwa (data 2015) terdiri dari : 

a. Penduduk Laki-laki : 195.400 jiwa  

b. Penduduk Perempuan : 182.457 jiwa. 

c. Total kepadatan : 619,03 jiwa/km² 

 

Suku bangsa yang dominan pada Kabupaten Pringsewu meliputi suku 

Lampung, suku Jawa, suku Sunda.  

 

6. Kultur Sosial Budaya  

Kabupaten Pringsewu adalah sebuah daerah otonom di Provinsi Lampung 

dengan ibukota berkedudukan di Kota Pringsewu. Sekitar 90 persen dari 

377.857 jiwa warga Pringsewu adalah masyarakat Jawa yang menempati 

wilayah tidak lebih dari 625 km2. Pringsewu merupakan salah satu 

contoh daerah perpaduan antara budaya pendatang dengan budaya 

setempat, yakni budaya Jawa dengan budaya asli Lampung.  
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7. Administrasi Pemerintahan  

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 101 pekon (desa) dan 5 kelurahan, yang 

tersebar di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, 

Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiliwuh, dan Kecamatan 

Banyumas.  

 

ii. Gambaran Umum Tentang Penetapan Batasan Pengeluaran Dana 

Kampanye Di Kabupaten Pringsewu  

 

Pemilihan Kepala Daerah Pringsewu dengan 3 pasangan calon yaitu, Adrian 

Saputra- Dewi Arimbi, Sujadi-Fauzi, dan Siti Rahma- Edi Agus Yanto untuk 

periode 2017-2022. Pemilihan Kepala Daerah 2017 ini digelar serentak 

diseluruh Indonesia. Pada pemilihan ini untuk pertamakalinya, diberlakukan 

penetapan batasan pengeluaran dana kampanye yang diatur di keputusan KPU 

Nomor 105/Kpts/KPUKab-08.680718/X/2016 tentang Penetapan Batasan 

Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten 

Pringsewu sebesar Rp 8,754 miliar lebih. 

 

Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan serentak 2017, pemerintah 

memberikan batasan dalam mengeluarkan dana kampanye. Menurut Undang- 

undang nomor 10 tahun 2016 menetapkan sumbangan dana kampanye 

sebagaimana dimaksud dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000 (tujuh 

puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 

750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).  
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Hasil jumlah aktivitas pengeluaran dana kampanye pada pilkada Kabupaten 

Pringsewu berdasarkan LPPDK3-Parpol yang dilaporkan kepada KPU 

Kabupaten Pringsewu 

1. Adrian Saputra, SH dan Dewi Arimbi sebesar Rp. 1.396.860.000 

2. Sujadi dan Fauzi sebesar Rp. 2.016.728.000 

3. Siti Rahma dan Edi Agus Yanto Sebesar Rp. 3.943.900.000  

 

iii. Identitas Informan  

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 informan yaitu :  

1. Anggota KPU Kabupaten Pringsewu  

Nama : Hermansyah, S.H. M.H 

Umur : 40 Tahun  

Pendidikan : S2  

Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Pringsewu  

Alamat : Komplek Pemda Pringsewu 

 

2. Anggota KPU Kabupaten Pringsewu  

Nama : Lola Oktaviona 

Umur : 39 Tahun  

Pendidikan : S1  

Jabatan : Kasubag Hukum 

Alamat : Jl. Dewi sartika GG menteng Teluk Betung Bandar Lampung 

 

3. Anggota Panwaslu Kabupaten Pringsewu  

Nama : Azis Amriwan M. Si 

Umur : 31 Tahun  
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Pendidikan : S2  

Jabatan : Koodiv PHL Panwaslu Kabupaten Pringsewu 

Alamat : Perumnas Podosari Pringsewu 

 

4. Anggota Partai DPC Nasdem Kabupaten Pringsewu 

Nama : Shayrul Tanjung 

Umur : 50 Tahun  

Pendidikan : SMA  

Jabatan : Sekertatis Partai DPC Nasdem Kabupaten Pringsewu 

Alamat : Jl. Jend Sudirman no 47 Pringsewu Barat 

 

5. Anggota Partai DPD PKS Kabupaten Pringsewu  

Nama : Wahono 

Umur : 40 Tahun  

Pendidikan : S1 

Jabatan : Sekertatis Umum Partai DPD PKS Kabupaten Pringsewu 

Alamat :Jl. Wahlojadi no 27 Pringsewu 

 

 

 

6. Anggota Partai DPC PDIP Kabupaten Pringsewu  

Nama : Suryo Cahyono, SH 

Umur : 44 Tahun 

Pendidikan : S1 Hukum Pidana  

Pekerjaan : Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kabupaten 

Pringsewu  
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Alamat : Jalan Raya Tanjung Anom Pekon Tanjung Anom Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Pringsewu  

 

7. Anggota Kantor Akuntan Publik Zubaidi Komarrudin 

Nama : Rahmi Aulia 

Umur : 33 Tahun 

Pendidikan : S1  

Pekerjaan : Auditor 

Alamat : Jl. Pulau Morotai No 8 Sukarame 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian pada bab- bab sebelumnya tentang rumusan masalah dan 

fokus penelitian yang ditujukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

tentang konsep pengawasan dari Sarwoto, 2008:31 dalam pengawasan dana 

kampanye pada pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu, yaitu:  

 

1. KPU membuat keputusan KPU Nomor 105/Kpts/KPUKab-

08.680718/X/2016 mengenai Penetapan batasan pengeluaran dana 

kampanye dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pringsewu 

sebesar 8,754 milyar, sehingga semua pasangan calon berkampanye 

dengan jumlah dana yang sama rata. 

 

2. Panwas mengawasi dana kampanye pasangan calon dari setiap transaksi 

kampanye yang dilaporkan pasangan calon pilkada berupa dokumen 

laporan dana kampanye bertujuan untuk melakukan pencegahan 

kecurangan yang dapat dilakukan pasangan calon.  
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3.  Laporan dana kampanye yang sudah dianalisis oleh Panwas, selanjutnya 

diberikan kepada Kantor Akuntan Publik Zubaidi Komarudin untuk 

diaudit. Auditor mengaudit laporan dana kampanye setiap pasangan calon 

untuk melihat keabsahan setiap transaksi dalam laporan dana kampanye 

pasangan calon. 

B. Saran  

 

Saran dalam penelitian ini, yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai 

berikut:  

1.  Panwas dapat melakukan pengawasan, tidak hanya dengan menganalisis 

laporan dana kampanye tapi juga dapat melihat langsung kesesuaian 

antara kegiatan kampanye dan laporan dana kampanye .  

2.  KPU dapat mengevalusi mengenai keputusan penetapan batasan 

pengeluaran dana kampanye. Sebaiknya dana kampanye tidak perlu 

dibatasi, pasangan calon bebas mengeluarkan dana untuk kampanye.  

3. Mengingat keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini, penulis 

berharap ada penelitian lain atau penelitian lanjutan untuk melihat sejauh 

mana pengawasan dana kampanye itu begitu berperan dalam kegiatan 

pemilukada  
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