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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, 

yang menyelenggarakan Pemilu pada setiap lima tahun sekali dengan 

menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana 

diatur dalam Pasal 22E UUD Tahun 1945. Kesuksesan pelaksanaan Pemilu 

tergantung pada beberapa elemen yang saling keterkaitan. Parameter ini akan 

bisa diwujudkan manakala semua pihak yang terlibat dalam Pemilu saling 

bersinergi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Penyelenggara Pemilu 

(KPU, Bawaslu dan DKPP), Partai Politik peserta Pemilu dan masyarakat 

adalah aktor penentu dalam mewujudkan gelaran Pemilu yang langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).  

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan dalam ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa penyelenggaraan 

Pemilu tersebut harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian 

hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan 

efisien. Pengaturan itu dilakukan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan 

yang demokratis dan untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas 

serta menjamin konsistensi pengaturan sistem politik Pemilu dan memberikan 

kepastian hukum dalam mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.  
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Pemilu legislatif adalah amanah rakyat untuk melahirkan kepemimpinan 

yang efektif dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsi demokrasi, 

persamaan, keadilan dan kepastian hukum. Sesungguhnya inti pelaksanaan 

demokrasi adalah dari rakyat. Rakyat menjadi aktor terpenting dan prioritas 

utama dalam setiap proses ataupun tahapan pelaksanaannya. Pelaksanaan 

Pemilu dapat menjadi salah satu tolok ukur sejauh mana pemerintahan yang 

demokratis.1 

Mewujudkan Pemilu yang Luber dan Jurdil setidaknya terdapat empat 

elemen yang memiliki peranan penting terhadap kesuksesan Pemilu. Elemen 

pertama yang menjadi kunci sukses pelaksanaan Pemilu adalah penyelenggara 

Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Ketiga lembaga ini memiliki satu 

kesatuan fungsi dengan porsi yang berbeda. KPU memiliki fungsi sebagai 

pelaksanaan tahapan dan teknis pemungutan suara. Sedangkan Bawaslu 

memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dari semua tahapan Pemilu. 

Objek yang diawasi mulai dari peserta Pemilu, masyarakat maupun 

penyelenggara Pemilu, yaitu KPU. Sedangkan DKPP memiliki fungsi untuk 

menjaga etika penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu agar terjaga 

integritasnya dan dipercaya oleh masyarakat. 

Penentu keberhasilan Pemilu yang lainnya adalah peserta Pemilu, baik 

dari partai politik atau perseorangan. Jadi keseimbangan untuk menjaga 

integritas itu melekat pada semua unsur. Artinya peserta Pemilu juga harus taat 

dan patuh pada aturan main yang ada. Selain memiliki kepastian hukum, 

                                                
1 Ari Widiastanto, “Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Pada Pemilu 2019”. Jurnal USM 

Law Review, Volume 4 No.1, 2021. Hlm. 2.  
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pelaksanaan pengaturan Pemilu sebagai penjabaran teknis dari Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka regulasi 

turunannya dijabarkan ke dalam Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan 

Bawaslu (Perbawaslu) dengan tujuan untuk menata teknis dalam pelaksanaan 

Pemilu. Kedudukan masyarakat juga memiliki peran besar untuk berpartisipasi 

dalam wadah demokrasi Pemilu untuk menentukan masa depan bangsa. 

sebagai pemilih, masyarakat akan bisa menentukan siapa yang akan jadi 

pemimpin/wakilnya. Untuk itu, dalam pelaksanaan Pemilu, masyarakat harus 

cerdas dan memiliki integritas dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat 

sesuai hati nuraninya, bukan karena atas bujuk rayu politik uang ataupun 

bentuk politik transaksional lainnya. 

Pada zaman orde baru terjadi pergeseran paradigma, fenomena politik 

uang jarang didengar dan dicatat karena Pemilu selalu dihiasi oleh penggunaan 

kekuasaan untuk memenangkan partai pemerintah. Segala kekuatan bersatu 

padu dan bersangkut paut memenangkan Partai Golongan Karya. Sehingga 

Pemilu seolah hanya seremoni demokrasi belaka. Pemilu diselenggarakan, 

tetapi kampanye sangat dibatasi, banyak kandidat diberlakukan tidak 

proporsional terhadap lawan-lawan politik pemerintah. 

Pasca Pemilu era orde baru ini yakni di era reformasi, Pemilu justru 

banyak dibumbui oleh fenomena politik uang. Tidak jarang praktiknya 

dilakukan secara masif di tengah-tengah masyarakat. Alhasil, politik uang 

menjadi tontonan murahan yang merusak kualitas demokrasi. Dalam konteks 
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ini, Pemilu kehilangan orientasi untuk menciptakan negara yang demokrastis, 

adil dan sejahtera.2 

Pemilu serentak untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia adalah 

pada tahun 2019 yang diselenggarakan secara bersamaan pada hari Rabu, 17 

April 2019, yang menggabungkan antara pemilihan eksekutif (Presiden dan 

Wakil Presiden) dengan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD 

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Pemilu serentak (concurrent elections) 

secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem Pemilu yang 

melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.3 Dalam 

setiap penyelenggaraan Pemilu, akan bermunculan berbagai problematika 

persoalan kepemiluan termasuk jenis pelanggaran dalam Pemilu. Dalam rilis 

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), setidaknya terdapat empat hal yang perlu 

diwaspadai dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yaitu faktor keamanan, 

netralitas ASN, ujaran kebencian atau SARA, dan politik uang.4 

Politik uang dalam setiap Pemilu adalah persoalan klasik yang sulit untuk 

dikikis, karena dalam lingkaran ini saling menutup diri dengan adanya unsur 

keuntungan transaksional sesaat yang lakukan oleh pemberi dan penerima. 

Memang politik uang itu sulit hilangkan, karena ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Diantaranya adalah: Pertama, faktor politik yang 

diakibatkan persaingan kontestan Pemilu. Kedua, faktor hukum yang terkait 

                                                
2 Hariman Satria, Politik Hukum Tindak Pidana Politik uang dalam Pemilihan Umum di 

Indonesia, Jurnal Anti Korupsi, Integritas,Volume 5 No. 1, 2019. Hlm.2. 
3 Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, “Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca 

Reformasi”, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 264. 
4 Irfan Mualim, “Empat Potensi Kerawanan Pemilu 2019”, 

https://www.wartaekonomi.co.id/read196515/empat-potensi-kerawanan-Pemilu-2019. html. 9 

Juni 2020. 

https://www.wartaekonomi.co.id/read196515/empat-potensi-kerawanan-pemilu-2019.html
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dengan lemahnya penerapan subyek hukum di dalam Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dapat menjerat pelaku politik 

uang. Hal ini tentu menjadi sebuah kemunduran hukum jika dibanding dengan 

pengaturan regulasi politik uang dalam pilkada. 

Subyek hukum pengaturan politik uang dalam undang-undang Pilkada 

dapat menjerat pemberi dan penerima. Akan tetapi, pengaturan di dalam 

undang-undang Pemilu hanya terbatas pada subjek hukum bagi pemberi, itupun 

berlaku kriteria khusus sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana 

Pemilu dalam undang-undang Pemilu.  

Ketiga, faktor budaya. Munculnya adat dan kebiasaan yang sudah 

mencengkeram dan membudaya di Indonesia menjadikan sebuah instrumen 

kultural yang dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan aksinya dalam 

melakukan politik uang.5 

Istilah politik uang dalam praktiknya memiliki pengertian yang cukup 

dilematis. Politik uang bisa bermakna secara luas meliputi berbagai praktik 

politik uang yang membutuhkan biaya, misalnya suap pengusaha ke DPR 

untuk memuluskan izin usaha, uang yang beredar ketika masa suksesi 

pemilihan ketua umum partai politik, pembiayaan kampanye dan mahar politik 

untuk mendapatkan surat rekomendasi ketua umum partai dan lainnya. Politik 

uang atau money politic adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan 

menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada 

                                                
5 Rilis Hasil Penelitian Soal Peta Potensi Politik Uang Dalam Pemilu 2019 Departemen Politik dan 

Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, dimuat dalam 

https://www.liputan6.com/regional/read/3942482/4-alasan-politik-uang-sulit-hilang-di-

indonesia, diakses pada Jumat, 18 September 2020. 

https://www.liputan6.com/showbiz/read/3935589/tamara-geraldine-anti-politik-uang?source=search
https://www.liputan6.com/regional/read/3942482/4-alasan-politik-uang-sulit-hilang-di-indonesia
https://www.liputan6.com/regional/read/3942482/4-alasan-politik-uang-sulit-hilang-di-indonesia


6 

 

 

 

proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik 

pribadi atau partai untuk mempengaruhi pemilih. Politik uang dapat diartikan 

sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan 

imbalan tertentu. 6  

Politik uang selalu mewarnai dalam setiap penyelenggaraan Pemilu 

maupun Pilkada. Dalam konteks ini, penyebutan yang lebih tepat untuk 

menggambarkan praktik politik uang adalah pembelian suara, yang dalam 

literatur kajian politik disebut disebut sebagai vote buying, suatu interaksi 

dimana seorang kandidat atau partai politik memberikan uang atau barang 

kepada pemilih agar memberikan dukunganya di bilik suara.7 Politik uang 

memang diakui oleh kontestan Pemilu sebagai senjata politik yang ampuh dan 

strategis untuk menaklukkan singgasana kekuasaan, karena pada dasarnya 

politik uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendogkrak 

elektabilitas personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan penataan 

kepentingan politik dan kekuasaan. Seseorang dengan leluasa mempengaruhi 

dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain 

melalui berbagai sarana, termasuk uang.8 

Menurut Kumotomo, salah satu tantangan dalam Pemilu adalah 

maraknya praktek politik uang (money politics) yang berlangsung hampir di 

seluruh tingkatan. Setiap orang tahu bahwa kasus-kasus politik uang 

                                                
6 Thahjo Kumolo, “Politik Hukum Pilkada Serentak”, PT. Mizan Publika, Bandung, 2015, 

hlm.155. 

7Dian Dwi Jayanto, “Pengertian Politik Uang dalam Kajian Politik”, 

http://www.pojokwacana.com/pengertian-politik-uang-dalam-kajian-politik/, 11 Juni 2020. 
8 Heru Nugroho, “Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2001, hlm. 95. 

http://www.pojokwacana.com/pengertian-politik-uang-dalam-kajian-politik/
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merupakan hal yang  lazim  dalam  Pemilu  pasca reformasi. Jika mereka 

ditanya akan selalu mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik 

uang, warga segera bisa menujuk bagaimana para calon itu menggunakan uang 

untuk membeli suara di daerah pemilihan mereka. Politik uang merupakan 

mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Demokrasi perwakilan  yang  

mengandalkan votes (suara)  dengan  rnudah diubah menjadi sebuah komoditas 

yang akan dijual  pada  saat  sudah diperoleh. Dibeli pada saat pemilihan 

umum dengan segala teknik dan dijual pula dengan segala teknik9. 

Strategi permainan politik uang banyak dilakukan dengan berbagai 

modus operandi yang yang dibungkus dengan label untuk kepentingan 

kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui 

pembagian sembako kebutuhan pokok sehari-hari, berupa beras, mie, minyak 

goreng, gula atau bahan sembako lainnya. Bentuk ini dipandang sangat efektif, 

karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.10 

Termasuk kategori pelanggaran politik uang lainnya adalah penyebaran brosur, 

stiker, kaos dan bahan kampanye lainnya serta distribusi sumbangan dalam 

bentuk barang atau uang yang tidak sesuai dengan batasan yang diatur dalam 

tatacara berkampanye sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Kampanye pemilihan Umum, PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang 

                                                
9 Wahyudi Kumorotomo, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transaksi, Magister 

Administrasi Publik (MAP) dan Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 15. 
10 L. Sumartini, “Money Politics dalam Pemilu”, Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004, hlm. 148-149.  
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Kampanye Pemilihan Umum, dan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye 

Pemilihan Umum.  

Menurut Burhanuddin Muhtadi, menyatakan bahwa pembelian suara 

(vote buying) itu bisa memiliki pengaruh terhadap perilaku pemilih di 

Indonesia.  Pembelian suara juga dianggap efektif untuk mendongkrak jumlah 

kehadiran pemilih (greater turnout) dan mampu menghasilkan dukungan yang 

lebih besar (greater vote share). Bahkan parktek seperti ini merupakan strategi 

elektoral yang jamak terjadi dan menjadi sebuah investasi yang menarik di 

alam sebuah kontestasi Pemilu di Indonesia.11 

Berbagai macam cara dilakukan oleh kontestan Pemilu dalam 

memenangi sebuah kontestasi Pemilu, bahkan praktik politik uang yang 

merupakan perbuatan yang melanggar hukum delik pidana Pemilu. Model vote 

buying melalui serangan fajar dan mobilisasi pemilih adalah contoh hal 

menyimpang yang dilakukan para kandidat maupun tim kampanye baik pada 

masa sebelum jadwal kampanye dimulai, saat masa kampanye dimulai, hingga 

pada masa tenang serta malam hari jelang pemungutan suara. 

Lemahnya ketentuan aturan yang ada dalam Pasal 523 ayat (1) dan (2) 

dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

membuat setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu akan lebih 

leluasa bergerak untuk melancarkan modus operandi politik uang. Mereka 

                                                
11Burhanuddin Muhtadi, “Kuasa Uang Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru”, 

Kepustakaan Poluler Gramedia, Jakarta, 2020, hlm 300-302. 
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paham adanya celah dan pembatasan subjek hukum yang diatur dalam 

ketentuan ini.  

Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR RI atas 

nama Bowo Sidik Pangarso, anggota Fraksi Golkar DPR RI yang cuga Caleg 

DPR RI  Dapil Jateng 2 adalah contoh nyata.  Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) menyita 400 ribu amplop dalam 84 kardus dengan total sekitar Rp. 8 

milyar yang diduga untuk kepentingan serangan fajar suksesi pencalonannya 

sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019.12 Dapat disimpulkan bahwa 

politik uang dalam Pemilu adalah fakta yang tidak terbantahkan dalam Pemilu. 

Metode Sainte League yang diterapkan dalam Pemilu 2019 juga 

menuntut para kandidat calon legislatif untuk berlomba-lomba meraup suara 

untuk menang Pemilu dan bisa duduk di singgasana kursi parlemen sehingga 

faktor ketersediaan finansial menjadi barometer dalam meraih dan 

mempengaruhi pemilih. Praktik politik uang merupakan bagian dari tindak 

pidana Pemilu yang diatur di dalam undang-undang Pemilu. Tindak pidana 

adalah pelanggaran yang diatur dalam undang-undang Pemilu yang diancam 

dengan sanksi pidana. Namun tidak semua tindak pidana yang terjadi selama 

Pemilu digolongkan tindak pidana Pemilu.13  

Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menyebutkan tentang larangan bagi pelaksana, peserta, dan 

tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada 

                                                
12 Dylan Aprialdo Rachman, “OTT KPK, Bowo Sidik Pangarso Diduga Persiapkan 400.000 

Amplop Uang Serangan Fajar", https://nasional.kompas.com/read/2019/03/29/07275251/ott-

kpk-bowo-sidik-pangarso-diduga-persiapkan-400000-amplop-uang-serangan, 8 Juni 2021. 
13 Topo Santoso, “Tindak Pidana Pemilu”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 65. 
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peserta kampanye Pemilu. Adapun mengenai tata regulasi pidana Pemilu  

terdapat dalam Bab II Ketentuan Pidana Pemilu. Delik pidana politik politik 

uang termaktub pada Pasal 523 yang menyebutkan bahwa: 

1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan 

sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai 

imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung atau tidak 

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).  

2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan 

sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang 

atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atau tidak langsung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 

48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). 

3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara 

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih 

untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu 

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

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

 

Bawaslu Kabupaten Kudus sebagai salah satu lembaga penyelenggara 

pengawas Pemilu ditingkat kabupaten menjalankan tugas, wewenang dan 

kewajibannya mengacu pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum yaitu bertugas melakukan pencegahan dan 

penindakan pelanggaran di wilayah kabupaten terhadap pelanggaran Pemilu 

dan sengketa proses Pemilu.  

Sedangkan kewenangannya terhadap penanganan dan penindakan 

pelanggaran Pemilu diatur pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu menerima dan menindaklanjuti 

laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Dalam hal 



11 

 

 

 

ini Bawaslu Kabupaten Kudus juga berwenang memeriksa dan mengkaji 

pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Kudus serta merekomendasikan 

hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam 

Undang-Undang Pemilu.  

Ketentuan huruf c Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum dipertegas dengan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota 

untuk melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang di wilayah 

kabupaten/kota. Ini artinya pola-pola penanggulangan politik uang dalam 

rangka mewujudkan Pemilu yang Luber dan  Jurdil di Kabupaten Kudus 

pada Pemilu 2019 dilakukan sesuai prosedur dan tatacara yang dimiliki oleh 

Bawaslu Kabupaten Kudus sesuai dengan regulasi yang berlaku.  

Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu memakai prinsip 

pencegahan, pengawasan, dan penindakan atau yang sering disingkat 

(CAT).14 Sebelum melakukan penindakan praktik politik uang, Bawaslu 

Kabupaten Kudus telah melakukan beragam cara sosialisasi pencegahan 

agar politik uang tidak terjadi dalam Pemilu 2019. 

Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten 

Kudus dalam pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu antara lain; pertama, 

melakukan pemetaan potensi kerawanan politik uang, kedua, melakukan 

koordinasi antar lembaga dengan melibatkan stakeholder ditingkat lokal 

                                                
14 Irvan Mawardi dan Muhammad Jufri, “Keadilan Pemilu, Potret Penegakan Pemilu dan 

Pilkada”, CV. Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta, 2019, hlm.75. 
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Kabupaten Kudus. Ketiga, membentuk jejaring pengawas partisipatif, dan 

keempat, sosialisasi produk hukum.15  

Langkah nyata yang digunakan Bawaslu Kabupaten Kudus untuk 

meminimalisir pelanggaran politik uang  pada Pemilu 2019 antara lain 

dengan memberikan himbaun secara tertulis kepada 420 Caleg DPRD 

Kabupaten Kudus, menyelenggarakan deklarasi tolak politik uang, 

mengawasi setiap tahapan dalam pelaksanaan Pemilu, mencegah praktik 

politik uang dengan melaksanakan patroli pengawasan bersama jajaran 

Gakkumdu, hingga melakukan investigasi dan penyelidikan atas laporan dan 

temuan terhadap dugaan politik uang.16 

Data penanganan pelanggaran Pemilu selama preses pelaksanaan 

Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kudus didapati 47 pelanggaran yang 

terdiri dari 41 pelanggaran administrasi (40 temuan dan 1 laporan). Jenis 

pelanggaran yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran administrasi 

terkait pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang 

penanganannya langsung oleh Panwaslu kecamatan se Kabupaten Kudus.  

Terdapat juga 5 (lima) jenis dugaan pelanggaran pidana Pemilu hasil 

temuan Bawaslu Kabupaten Kudus, namun dalam proses penannganannya 

hingga pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu pelanggaran tersebut tidak 

terbukti dan tidak memenuhi unsur. Selain itu, terdapat juga satu jenis 

                                                
15 Bawaslu  Kudus, “Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, 

DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten 

Kudus, 2019, hlm. 67-87. 
16 Bawaslu Kabupaten Kudus, “Hasil Pengawasan Pemilu 2019”, 2019, hlm. 250. 



13 

 

 

 

pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait netralitas Kepala Desa 

dalam kegiatan kampanye peserta Pemilu.17 

Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 diakui atau tidak, praktik politik uang 

massif dilakukan oleh para calon dengan beragam cara, padahal secara jelas 

undang-undang melarang dengan sanksi pidana bagi pelaku politik uang, 

namun semua pihak seolah tutup mata dan sebagian masyarakat justru 

mengharapkan pemberian uang  serta menganggap hal tersebut lazim untuk 

dilakukan. Ekspektasi masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang Luber 

dan Jurdil itu dapat terwujud manakala antara proses persiapan, pelaksanaan 

hingga hasil (out put) Pemilu tidak ternodai dengan maraknya berbagai 

pelanggaran Pemilu, termasuk praktik politik uang. Oleh karena itu peran 

pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, maupun strategi Bawaslu. 

Bawaslu Kudus dalam pencegahan politik uang dapat menjadi barometer 

kesuksesan Pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Kudus, khususnya strategi 

yang dilakukan dalam pencegahan praktik politik uang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang strategi Bawaslu dalam pencegahan praktik politik uang 

dengan judul tesis “Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan 

Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif (Studi Kasus Pemilu 2019 

Di Kabupaten Kudus)”. 

                                                
17http://kudus.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-provinsi-jawa-tengah-supervisi-validasi-data-

penanganan-pelanggaran-Pemilu-2019#, diakses tanggal 23 Juni 2020. 

http://kudus.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-provinsi-jawa-tengah-supervisi-validasi-data-penanganan-pelanggaran-pemilu-2019
http://kudus.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-provinsi-jawa-tengah-supervisi-validasi-data-penanganan-pelanggaran-pemilu-2019
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di atas,  maka  rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam pencegahan politik 

uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kudus? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

pencegahan politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten 

Kudus? 

C. Keaslian Penelitian 

Untuk menambah validitas dan signifikansi penelitian ini, peneliti 

menampilkan beberapa penelitian sejenis atau dengan topik yang hampir sama 

dengan penulis. 

Diantara judul-judul penelitian terdahulu antara lain: 

1. Tesis: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik uang (Money 

Politic) dalam Pemilu (Studi Kasus Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD 2009 di Kota Payakumbuh)”. Penelitian ini dilakukan oleh Hetta 

Manbayu Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 

Padang. Kajian penelitian ini menitikberatkan pada aspek penegakan hukum 

kasus politik uang menurut sistem peradilan pidana Pemilu di kota 

Payakumbuh dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang 

bersifat kualitatif.  

2. Jurnal Publikasi: “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang 

Pada Pemilu 2019”. Penelitian ini dilakukan oleh Ari Widiatanto,dkk. 
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Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis 

penegakan hukum yang ideal terhadap pelanggaran politik uang pada 

Pemilu 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. 

3. Skripsi: “Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara 

Langsung (Studi Kasus di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara)”.  Penelitian ini dilakuka Shodikin, mahasiswa fakultas 

hukum UNNES, Semarang. Penelitian ini menitikberatkan pada praktik 

politik uang yang terjadi di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan 

Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah dan tim 

suksesnya sebagai penghubung yang terjun langsung ke masyarakat. Studi 

penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis.  

Penelitian tesis yang diajukan peneliti dengan judul “Strategi Badan 

Pengawas Pemilu Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Umum 

Legislatif (Studi Kasus Pemilu 2019 di Kabupaten Kudus)” jika dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya tidak memiliki kesamaan. Sebab pada penelitian 

tesis ini yang menjadi titik tekan kajian dan hasil penelitian adalah memotret 

bagaimana strategi pencegahan politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu 

Kabupaten Kudus pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kudus dan 

memotret faktor-faktor pendukung dan penghambat pencegahan politik uang 

pada Pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kudus.  

Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

persyaratan dalam meraik gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Muria Kudus ini berbeda diantara locus, tempus maupun subyek 
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dalam penelitian. Hal ini dapat diperjelas dalam tabulasi matrik di bawah 

ini: 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Penulis Judul Persamaan Perbedaan Pembaharuan 

1 
Hetta 

Manbayu 

Penegakan 

Hukum Pidana 

Terhadap Kasus 

Politik uang 

(Money Politic) 

dalam Pemilu 

(Studi Kasus 

Pemilihan 

Umum Anggota 

DPR, DPD, dan 

DPRD 2009 di 

Kota 

Payakumbuh) 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

pada 

konteks 

politik 

uang 

Penelitian 

yang 

dihendak 

dilakukan 

terkait 

pencegahan 

terhadap 

politik uang  

Strategi 

Bawaslu 

Kabupaten 

Kudus dalam 

pencegahan 

politik uang 

pada Pemilu 

2019 

2 
Ari 

Widiatanto 

Penegakan 

Hukum 

Terhadap 

Pelanggaran 

Politik Uang 

pada Pemilu 

2019 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

pada 

konteks 

politik 

uang 

Penelitian 

yang 

dihendak 

dilakukan 

terkait 

pencegahan 

terhadap 

politik uang 

Strategi 

Bawaslu 

Kabupaten 

Kudus dalam 

pencegahan 

politik uang 

pada Pemilu 

2019 

3 
Shodikin Praktik Politik 

Uang Pada 

Pemilihan 

Kepala Daerah 

Secara 

Langsung (Studi 

Kasus di Desa 

Kriyan 

Kecamatan 

Kalinyamatan 

Kabupaten 

Jepara) 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

pada 

konteks 

politik 

uang 

Penelitian 

yang 

dihendak 

dilakukan 

terkait 

pencegahan 

terhadap 

politik uang 

Strategi 

Bawaslu 

Kabupaten 

Kudus dalam 

pencegahan 

politik uang 

pada Pemilu 

2019 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi Bawaslu Kabupaten 

Kudus dalam pencegahan politik uang pada Pemilu legislatif tahun 2019 di 

Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan penghambat pencegahan politik uang pada Pemilu legislatif 

tahun 2019 di Kabupaten Kudus. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian diharapkan hasil penelitian dapat berguna 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa 

pemikiran yang dapat mengembangkan keilmuan di bidang hukum 

kePemiluan, khususnya terkait pencegahan politik uang pada Pemilu 

legislatif. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil dari penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang 

kebijakan penyesuaian peraturan perundangan-undangan Pemilu tentang 

penegakan hukum tindak pidana politik uang. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah dan cara yang dimiliki oleh 

seorang peneliti dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi atau data 
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serta melakukan investigasi terhadap data yang diperoleh. Melalui metode 

penelitian akan diperoleh grand design dalam melakukan pengolahan dan 

analisa data atas obyek dan persoalan-persoalan yang diteliti, sehingga 

untuk mengungkap permasalahan, dibutuhkan sebuah metode untuk 

mendapatkan data yang akurat dan objektif.18 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni dilakukan 

dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan 

ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara 

langsung ke lapangan. Penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang 

dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan 

yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.19 

Penelitian yuridis empiris yang dilakukan peneliti adalah menekankan 

pada penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan 

hukum secara empiris tentang pencegahan politik uang yang dilakukan oleh 

Bawaslu Kabupaten Kudus pada Pemilu tahun 2019.  

Peneliti melakukan langkah-langkah kegiatan penelitian dengan terjun 

langsung ke obyek penelitian untuk menggali data dan sumber informasi 

terkait strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kudus dalam 

pencegahan politik uang pada Pemilu tahun 2019 dan untuk menggali 

kepada responden berkenaan dengan faktor-faktor apa saja yang menjadi 

                                                
18 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakterk”, Rineka Cipta, Jakarta, 

2002, hlm. 126. 
19 Bambang Waluyo, “Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15. 
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pendukung dan penghambat dalam pencegahan politik uang pada Pemilu 

legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kudus. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang 

diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Penelitian deskriptif 

kualitatif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan 

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan 

keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang 

berlaku umum.20 

Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan 

untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 

sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Penelitian deskriptif hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu 

variabel, gejala, atau keadaan.21 Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan sitematis. 

Metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

adalah metode studi kasus. Metode studi kasus atau pendekatan genetik 

merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah 

dengan cara mempelajari secara mendalam. Studi ini merupakan kajian 

                                                
20 Soerjano Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 10. 
21 Andi Prastowo, “Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian”, Ar-

Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm 179. 
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mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan studi tertentu yang 

memungkinkan mengungkapkan atau memahami proses pencegahan politik 

uang yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Kudus pada Pemilu 2019. 

Pendekatan ini akan digunakan peneliti untuk menganalisis sekaligus 

menjawab permasalahan yang ada terkait dengan strategi Bawaslu 

Kabupaten Kudus dalam pencegahan politik uang pada Pemilu legislatif 

tahun 2019 dan untuk menggambarkan secara rinci faktor-faktor pendukung 

dan penghambat dalam pencegahan politik uang pada Pemilu legislatif 

tahun 2019 di Kabupaten Kudus.  

3. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada 

penelitian data primer dan data sekunder. Jenis dan sumber data penelitian 

dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat 

dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu 

objek, kejadian atau hasil pengajuan (benda). Dengan kata lain, peneliti 

membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset 

(metoode survey) atau penelitian benda (metode observasi).22 Data 

primer atau data utama diperoleh dari hasil wawancara dengan para 

                                                
22 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.”, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, 

hlm . 193 
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informan khususnya jajaran Bawaslu Kabupaten Kudus sebagai pihak 

terkait dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten 

Kudus. 

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas, yaitu 

wawancara yang disesuaikan dengan kondisi yang ada, tetapi 

berpedoman pada pertanyaan yang telah dipersiapkan dan masih 

dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi 

ketika wawancara dilakukan. Wawancara bebas ini dimaksudkan agar 

memperoleh jawaban mengenai gambaran yang lebih luas tentang 

masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

terbuka, artinya wawancara yang subyeknya mengetahui bahwa mereka 

sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara 

tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian 

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang 

berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan 

kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara 
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berkunjung ke perpustakaan pusat kajian, pusat arsip atau membaca 

banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.23 

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka 

yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, 

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta 

dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum 

sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:24 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat. 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 

c) Peraturan Bawaslu; dan  

d) Peraturan KPU. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer. Hal ini bias berupa: 

a) Buku-buku ilmu hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan diteliti; 

b) Jurnal ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti; 

                                                
23 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.”, CV. Alfabeta, Bandung, 2017, 

hlm . 193 
24 Ibid., hlm 194.  
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c) Hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti; 

d) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah 

kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan dalam proses penelitian 

yang akan dilakukan, karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri. Untuk 

mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang bergantung pada jenis data yang digunakan. 

Pengumpulan data primer diperoleh peneliti dengan teknik wawancara 

dengan responden yang telah ditentukan. Dalam proses wawancara terdapat 

dua pihak yang menempati posisi berbeda, satu pihak sebagai pencari 

informan dan pihak lainnya sebagai informan (responden). 

Wawancara dilakukan untuk mengali secara mendalam dari informan 

tentang pencegahan politk uang pada pelaksanaan Pemilu legislative tahun 

2019 di Kabupaten Kudus. Proses wawancara ini dilakukan terhadap 

responden dari jajaran komisioner Bawaslu Kabupaten Kudus. 
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Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang 

diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan 

dengan penelitian. Disini penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan 

terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan 

masalah atau materi yang sedang diteliti. 

5. Teknik Analisis Data  

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yaitu data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan 

studi pustaka akan dikumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis 

sesuai dengan faktor dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat 

kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu 

kesimpulan dari permasalahan penelitian. 

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan 

metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang 

berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis 

dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian. 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyajian penulisan tesis ini dituangkan dalam bentuk narasi 

ilmiah yang terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut; 

Bab I berisi bagian pendahuluan, yang menggambarkan atau 

menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, 
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tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penelitian. 

Bab II berisi bagian tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang 

pengertian strategi, Pemilihan umum, Tupoksi Bawaslu Kabupaten/Kota, 

Pengertian politik uang dan teori bekerjanya hukum. 

Bab III berisi bagian hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi uraian 

mengenai strategi Bawaslu Kabupaten Kudus dalam pencegahan politik uang, 

faktor pendukung dan penghambat pencegahan politik uang yang dilakukan 

Bawaslu Kudus pada Pemilu 2019. 

Bab IV berisi bagian penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian. 
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