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Abstrak
Praktik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering menuai kompromi
negatif dengan beredarnya pemberian sejumlah uang oleh calon kepala daerah
kepada masyarakat saat kampanye supaya dapat memilih dirinya. Hal tersebut
jelas membuat moral bangsa menjadi semakin buruk, sebab melegalkan praktik
korupsi yang akan merajalela dengan leluasa serta tidak lagi sesuai dengan cita
hukum bangsa Indonesia yang telah dicita-citakan oleh the founding fathers
sebagai suatu negara hukum (rechstaat).
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaturan praktik money
politics dalam penyelenggaraan pilkada dan pengaruh praktik money politics
dalam penyelenggaraan pilkada di masyarakat. Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan normatif, datanya sekunder berupa dokumen hukum dan
analisis datanya menggunakan alur berpikir deduktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala
daerah yang terbukti melakukan pelanggaran money politics berdasarkan putusan
Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan
calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota serta dikenakan sanksi pidana
berdasarkan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Praktik money
politics merupakan kegagalan untuk mewujudkan nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia dan tidak hanya berdampak pada timbulnya sistem hukum yang tidak
baik, melainkan hukum yang dibuat dan diterapkan itu tidak bermakna bagi
masyarakat yang bersangkutan.
Kata Kunci: Hukum, Money politics, Pemilihan Kepala Daerah
Abstract
The practice of organizing Regional Head Elections, often reaps a negative
compromise with the circulation of the amount of money given by regional head
candidates to the public during the campaign so that they can vote for themselves.
This clearly makes the morale of the nation worse, because it legalizes corrupt
practices that will be rampant freely and no longer in accordance with the ideals
of the Indonesian nation that have been aspired by the founding fathers as a legal
state (rechstaat).
The purpose of this study is to analyze the regulation of the practice of money
politics in the administration of elections and the influence of the practice of
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money politics in the administration of elections in the community. This study
uses a normative approach, secondary data in the form of legal documents and data
analysis using deductive thinking flow.
The results of this study indicate that regional head candidates and deputy regional
heads who are proven to commit money politics violations based on the decision
of the Provincial Bawaslu can be subject to administrative sanctions for
cancellation as candidate pairs by the Provincial General Election Commissions
or Regency / City General Election Commissions and subject to criminal sanctions
based on the law on regional head elections. The practice of money politics is a
failure to realize the noble values of the Indonesian people and not only have an
impact on the emergence of a bad legal system, but the laws made and
implemented are not meaningful to the community concerned.
Keywords: Law, Money politics, Election of Regional Heads

126

Justicia Sains.
Vol. 03 No. 02 November 2018.
http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm.

I.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang mendeklarasikan dirinya
dengan sistem demokrasi. Adapun aturan mengenai sistem demokrasi, tercermin
di dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 setiap Warga Negara Indonesia berhak
untuk mendapatkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan. Kebebasan bagi Warga Negara Indonesia untuk
memilih calon pasangan pemimpin dalam pemilu diatur dalam Pasal 22E UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna merepresentasikan
aturan yang terdapat di dalam pasal tersebut, pemilu harus dilakukan secara
berkala dan didasarkan pada prinsip bebas, jujur dan adil (free and fair election).
(Jimly Asshiddiqie, 2006)
Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi dan
kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan agar pemerintahan yang terbentuk
merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk
membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan (Ria Cassmi Arrsa, 2014).
Dalam sejarah kepemiluan, untuk pertama kalinya Indonesia mengadakan
pemilihan umum kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015.
Ada 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang secara
bersama-sama memilih kepala daerahnya pada Pilkada serentak 2015 (Sri Wahyu
Ananingsih, 2017).
Hal itu berarti sekitar 53% (lima puluh tiga persen) dari total 537 jumlah provinsi
dan kabupaten/kota di Indonesia melaksanakan pilkada secara serentak.
Pelaksanaan pilkada itu sendiri didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dalam
perkembangannya direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Pilkada serentak kedua dilaksanakan tahun 2017. Ada sekitar 101 daerah yang
akan melaksanakan pilkada, dengan perincian pilkada Gubernur di tujuh provinsi
yakni Aceh, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo
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dan Papua Barat. Sementara itu untuk pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
akan diadakan di 76 kabupaten dan pilkada Walikota dan Wakil Walikota
diadakan di 18 kota.
Ironis dalam praktik penyelenggaraan Pilkada, sering menuai kompromi negatif
dengan beredarnya pemberian sejumlah uang oleh calon Kepala Daerah kepada
masyarakat saat kampanye supaya dapat memilih dirinya dalam Pilkada. Hal ini
jelas telah melanggar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan
oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
money politics dalam pemilihan Kepala Daerah Halmahera Timur pada tahun 2015
silam. Calon Bupati Karawang Cellica Nurrachdiana. Wakil Bupati Ahmad
Zamakhsyari berusaha membujuk kepada para pendukungnya untuk menerima
pemberian uang dari Calon Kepala Daerah lain. Hal tersebut diungkapkan oleh
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang Syarif Hidayat.
Demi mewujudkan demokrasi serta penyempurnaan peraturan penyelenggaraan
Pilkada, pada tanggal 1 Juli 2016 oleh Presiden Jokowi disahkan dan
diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana di dalamnya lebih
mengatur sanksi yang jelas bagi para pelaku money politic dalam Pilkada. Hal
tersebut jelas membuat moral bangsa menjadi semakin buruk, serta menghasilkan
pemimpin-pemimpin yang tidak mempunyai kapasitas. Hal tersebut tidak lagi
sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia yang telah dicita-citakan oleh the
founding fathers. (Mansyur Ali, 2010)
Negara Indonesia adalah Negara hukum (Rechstaat). Hal ini membawa
konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembagalembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus taat, patuh
dan berlandaskan pada hukum. Maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah
dan warga negaranya untuk melakukan penegakan hukum. Melalui pemikiran
tersebut, Penulis membuat sebuah dengan judul, “Kajian Hukum terhadap Money
Politics dalam Pemilihan Kepala Daerah”.
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Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan money politics dalam peraturan perundangundangan?
2. Bagaimanakah pengaruh praktik

money politics dalam penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah di masyarakat?
II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui studi
kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip, dan
menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang
berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian (Soerjono
Soekanto, 2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena
menggunakan Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman (Esmi Warassih,
2016) dan Teori Differencial Association Edwin H. Sutherland berdasarkan
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan peraturan
perundang-undangan yang relevan. (Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey,
1974)
Data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan
dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian dengan
menggunakan dokumen-dokumen hukum yang terdiri dari bahan hukum primer
(literatur peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hasil
penelitian, jurnal yang berkaitan, dengan objek yang diteliti) serta bahan hukum
tersier (berita dari internet, yang dapat menunjang data penelitian. (Mukti Fajar
dkk, 2010)
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif (Seno
Anggoro, 2015). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kesimpulan yang
deduktif, yaitu kesimpulan yang diambil berdasarkan penjelasan-penjelasan yang
bersifat umum hingga mendapatkan kesimpulan yang khusus dalam menjawab
permasalahan.
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III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Praktik Money Politic Dalam Undang-Undang.
Politik uang (money politics) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi
perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentuAda yang mengartikan
politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.
Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari pemilihan
kepala desa sampai pemilhan umum suatu negara. (Dedi Irawan, 2015)
Strategi money politics paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosan:
Pertama; pemberian uang maupun barang pada saat subuh atau dinihari dengan
mendatangi rumah-rumah penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih
agar memilih salah satu calon. Strategi ini dikenal dengan “serangan fajar” yang
umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi
menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Kedua; Strategi selanjutnya adalah
mobilisasi massa. Kandidat/partai membeli dan warga/pemilih menjual suara.
Pembelian suara dapat juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya
kepada pemilih dengan tujuan untuk mendukung kandidat/partai tertentu. (Dedi
Irawan, 2015)
Jual beli juga bisa dilakukan antara kandidat/partai dengan penyelenggara
pemilihan. Pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk
memanipulasi hasil pemilu. Money politics menjadi rahasia umum dikalangan
masyarakat yang tidak hanya dipraktikkan oleh elit politik tetapi juga telah
menyebar ke dalam kultur masyarakat.
Istilah money politics tidak dikenal dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan
perundang-undangan baik undang-undang tentang pemilihan umum, undangundang tentang Pemilihan Umum Presiden, Legislatif maupun Kepala Daerah.
Namun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Pasal 73 menggunakan istilah money politic dengan bunyi
pasal sebagai berikut:
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“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan
uang atau materi lainnnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan
dan/atau Pemilih.”
Calon yang terbukti melakukan pelanggaran money politics berdasarkan putusan
Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan
calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota. Tim kampanye yang terbukti
melakukan pelanggaran politik uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Selain calon/pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan,
atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan
hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan
kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung
untuk:
a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga berakibat suara tidak
sah;
c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
Dimana pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran politik uang tidak
menggugurkan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku yang
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya dalam Pasal 187A Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati
dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan
dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Pasal 183, Pasal 278, Pasal 286 dan beberapa pasal lainnya menggunakan
istilah menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk
memperoleh dukungan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota
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DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kab/Kota untuk tidak menggunakan hak pilihnya,
memilih pasangan calon, serta memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu. Hal
tersebut juga ditujukan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye Calon
Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
Kab/Kota .
Dalam hal terbukti Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, Kab/Kota serta pelaksana dan tim kampanye pemilu
melakukan hal tersebut di atas, akan dikenai sanksi administrasi sebagai berikut:
a.

Pembatalan nama anggota Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kab/Kota dari daftar calon tetap;

b.

Pembatalan penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kab/Kota sebagai calon terpilih.

Sanksi pidana juga berlaku bagi 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
ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
Pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada
Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya
kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,- (empat
puluh delapan juta rupiah). Serta 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
tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah).
2.

Pengaruh Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pilkada Di
Masyarakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi landasan normatif bagi penerapan pemilihan kepala daerah secara
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langsung telah membuat sistem pemerintahan di daerah seharusnya semakin
demokratis karena rakyat dapat menentukan siapa calon yang paling disukainya.
Undang-undang tersebut menjadi dasar lahirnya pilkada serentak yang diharapkan
dapat meminimalkan praktik money politics karena calon pemimpin politik tidak
mungkin “membayar” suara seluruh rakyat, maupun kecurangan-kecurangan lain
yang selama ini menjadi kekurangan dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya.
Sebagai gambaran, sebagian besar pemilihan kepala daerah yang berlangsung
selama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah selalu menimbulkan gejolak di daerah, seperti di Jakarta,
Lampung, Jawa Barat, Madura, dan sejumlah daerah lainnya (Fitriyah, 2018).
Dalam kasus-kasus ini, timbulnya gejolak selalu disebabkan oleh penyimpanganpenyimpangan yang sama, yakni distorsi aspirasi publik, indikasi politik uang, dan
oligarkhi partai yang tampak dari intervensi DPP partai dalam menentukan calon
kepala daerah yang didukung fraksi.
Ironisnya, penyelenggaraan pilkada serentak justru menimbulkan paradoks yang
berdampak pada biaya politik yang tinggi. Beragam cara dilakukan untuk
melakukan money politics dalam pilkada secara langsung, yakni: (1) Politik uang
secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari “tim sukses” calon tertentu
kepada konstituen yang potensial, (2) sumbangan dari para bakal calon kepada
parpol yang telah mendukungnya, atau (3) “sumbangan wajib” yang disyaratkan
oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin
mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota (Wahyudi Kumorotomo, 2009).
Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau
doorprize, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah
pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung
secara persis berapa yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah,
spanduk, dan sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan,
membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya.
Praktik money politics di kalangan calon kepala daerah biasanya dengan
memberikan sejumlah uang kepada rakyat khususnya masyarakat ekonomi strata
menengah kebawah agar mereka dapat memilih dirinya melalui kampanye. Jumlah
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uang dan intensitas pemberiannya dilakukan sesuai dengan kemampuan masingmasing dalam penyediaan dananya. Hal tersebut memicu timbulnya rasa ingin
“balik modal” jika para calon kandidat pemimpin tersebut terpilih dalam
pemilunya.
Ketika kemampuan modal calon kepala daerah menjadi pertimbangan, maka
terbuka ruang bagi masuknya sumber-sumber dana dari pihak luar, termasuk
kemungkinan masuknya dana illegal. Berikut merupakan efek politik uang,
(Teguh Yuwono, 2018) yaitu: (1) Maraknya pemimpin yang korup. Logikanya,
siapapun yang menjadi kepala daerah karena membeli suara atau mengeluarkan
uang banyak untuk memperoleh kedudukan tersebut, maka sudah pasti akan
berusaha mengembalikan uang atau modal yang telah dikeluarkannya. Korupsi
akan menjadi semakin parah jika pemimpin terlilit utang atau tertekan perjanjian
politik menjelang pemilihan. Pemimpin yang terlilit utang guna memenangkan
kompetensi politik melalui pemilu akan memiliki kecenderungan penyelewengan
kekuasaan guna mendapatkan uang atau sumber daya apapun untuk
mengembalikan modal atau utangnya tersebut. (2) Politik uang menghasilkan
pemimpin instan yang tidak akan mampu mengelola pemerintahan. Dengan kata
lain, mereka akan mengelola tata pemerintahan apa adanya, tanpa komitmen dan
konsistensi untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan.
La Nyalla Mattalitti, Mantan Ketua Umum PSSI mengaku dimintai mahar
sejumlah Rp 40 miliar untuk mendapatkan rekomendasi sebagai calon Gubernur
Jawa Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur. Kasus tersebut
mencerminkan bahwa partai politik dalam mengusung calon di pemilihan kepala
daerah lebih pada pertimbangan kemampuan finansial calon yang bersangkutan
bukan pada track record dan kemampuan memimpin dalam mengusung calonnya.
Praktik money politics di era global saat ini telah memasuki semua sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mulai dari untuk dapat
menduduki jabatan di birokrat sampai dengan untuk menduduki jabatan elite
politik tertentu, misalnya DPR, DPRD, dan Kepala Daerah. Pilkada langsung yang
sekarang marak di berbagai daerah disamping menimbulkan politik uang, ternyata
kemudian muncul masalah lainnya, yakni adanya konflik horizontal (bentrokan
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antar calon, dan antar pendukung calon, kisruh di KPUD, dan sebagainya), serta
sikap tak mau menerima kekalahan dengan cara melakukan mobilisasi massa
(Imawan Sugiharto, 2016). Praktik money politics tersebut sangat bertentangan
dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengisyaratkan adanya pelaksanaan hak
dasar seperti hak menyatakan pendapat, hak berkumpul, dan berserikat yang
kesemuanya memerlukan suatu aturan perundang-undangan yang dapat dijadikan
sebagai dasar payung hukum.
Maraknya money politics di Indonesia dalam pemilu khususnya pilkada, tidak
lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap money politics
itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk dalam Pilkades praktik money
politics tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran oleh masyarakat dan
mereka menganggap tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya
karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif adalah perilaku yang
harus dijauhi. Bahkan masyarakat kerapkali menyukai kampanye terbuka dengan
cara membagi-bagikan uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga
Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) dalam setiap kali kampanye. Bagi mereka,
uang tersebut dapat dijadikan sebagai sumber bagi tambahan penghasilannya.
Dampak money politics apabila terus menerus dilakukan dan menyebar di seluruh
pelosok Indonesia dalam pemilu khususnya pilkada, maka akan berdampak negatif
kepada para pemilih yang rela menggadaikan haknya demi mendapatkan sesuatu
hal yang sifatnya tidak baik (curang), immoral, bahkan secara kultur dapat
merusak moral bangsa dan negara.
Upaya represif yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahaya money politics
dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia hanyalah:
1)

Mengubah peraturan perundang-undangannya terutama pada pemberian
sanksi administratif dan sanksi pidana, supaya dapat lebih diberatkan
kembali;

2)

Mengefektifkan peran Bawaslu yang bekerjasama dengan instansi vertikal
lainnya (Kepolisian Daerah, Ketua RT, Ketua RW, Ibu-Ibu PKK, dan lainlain) misalnya, untuk memberantas para pelaku money politics dengan cara
mengelabui para “aktor”

money politics dengan berpura-pura menjadi
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pemilih/ tim kampanye/ pelaksana kampanye supaya dapat benar-benar
mengetahui alur prosedur money politics itu berjalan;
3)

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengupayakan untuk
memberikan Pelatihan tentang Emotional and Spiritual Quotient (ESQ)
kepala para calon kepala daerah yang terpilih sebagai daftar calon supaya
dapat membantu mereka untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui
penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif, serta
meningkatkan kesadaran mereka untuk menggunakan pengalamannya
sebagai bentuk penerapan nilai dan makna yang sesuai dengan norma agama
yang telah dijiwai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Harapannya, kecerdasan emosional dan
spiritual yang berkembang dengan baik tersebut akan ditandai dengan
kemampuan para calon kepala daerah untuk bersikap fleksibel dan mudah
menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki tingkat kesadaran yang
tinggi, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan,
mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat
keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhirnya membuat
seseorang mengerti akan makna hidupnya.

4)

Mengikutsertakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam
memberantas money politics dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang
pemilu yang bersifat demokratis, maupun mengikutsertakan para jurnalistik
untuk dapat memuat artikel dan kabar berita yang sarat akan pemilu
demokratis. Sehingga masyarakat dan para jurnalistik dapat membantu
dalam mengintegrasikan pemilu khususnya pilkada serentak demi
perwujudan dan penyempurnaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
yang demokratis.

Upaya tersebut agar dapat benar-benar diefektifkan sehingga sistem demokrasi
yang telah dibangun selama ini seharusnya berjalan tanpa ada gangguan, dan akan
menghasilkan suatu sistem yang demokratis di dalam masyarakat. Namun apabila
dibangun sebagai ajang politik praktis tidak beretika, maka akan sama saja dengan
membangun rumah di atas pasir, (Rahmatiah L , 2015) yang lama kelamaan akan
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terkikis dan hancur oleh ombak. Ombak ini diibaratkan seperti kedaulatan yang
dipimpin oleh rakyat, yang dapat terkikis dan hancur karena pengaruh dari sikap
immoral para “aktor” money politics.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:
1.

Pengaturan money politics dalam peraturan perundang-undangan, terdapat di
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa apabila
terbukti Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Calon Presiden dan
Wakil Presiden, Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kab/Kota,
beserta pelaksana dan tim kampanye pemilu ataupun pemilihan kepala
daerah melakukan pelanggaran berupa money politics, akan dijerat dengan
sanksi administrasi, sanksi pidana penjara serta sanksi pidana denda.

2.

Pengaruh praktik money politics dalam penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah di masyarakat bahwa, maraknya money politics di Indonesia dalam
pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah, dapat menyebabkan
cara pandang masyarakat sebagai pemilih yang bersifat permisif terhadap
money politics itu sendiri. Mereka seakan-akan segan pada kampanye
terbuka yang membagi-bagikan sejumlah uang kepadanya. Sehingga, proses
demokrasi di Indonesia, tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya
yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan yang telah dijiwai di dalam Pancasila. Serta
berdampak negatif kepada para pemilih yang rela menggadaikan haknya
demi mendapatkan sesuatu hal yang sifatnya tidak baik (curang), immoral,
bahkan secara kultur dapat merusak moral bangsa dan negara.
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