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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah Negara hukum.
1
 Demikian penegasan UUD 1945 

tentang Negara Indonesia. Karakteristik utama konsep Negara hukum menurut Brianz 

Z. Tamanaha dalam bukunya Law As Means to an End, Treath to the Rules of Law 

sebagaimana yang dikutip oleh Hamdan Zoelva dalam bukunya Pemakzulan Presiden 

di Indonesia adalah adanya seperangkat prinsip hukum yang harus dihormati, 

termasuk oleh pembentuk Undang-Undang (sebagai pembentuk hukum) terikat 

padanya.
2
 

Dalam pemerintahan yang demokratis salah satu wujudnya ialah adanya 

kehidupan partai politik.
3
 Setelah partai politik maka dilanjutkan dengan adanya 

ketentuan pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota-

anggota dewan perwakilan rakyat.
4
 

Dalam sistem pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat semua jabatan politik 

seperti jabatan presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, 

jabatan gubernur dan wakilnya dan jabatan bupati dan wakilnya serta walikota beserta 

                                                             
1
Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2
 Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 16 

3
 Miftah Thoha, Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia, Prenamedia Group, 

Jakarta, 2014, h. 113 
4
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wakilnya.Pemilihan umum untuk jabatan-jabatan itu ada yang dilakukan serentak ada 

yang tidak serentak.
5
 

Kampanye Pemilihan selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan 

menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, 

yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
6
 

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama 

dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan 

Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi/KIP 

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7
 

Kampanye merupakan masa yang sangat rentan dan menentukan dalam segala 

Pemilihan Umum maka dari itu setiap pasangan calon diberikan waktu (kesampatan) 

untuk melakukan kampanye sebelum dilakukannya proses pemungutan suara agar 

mendapat suara pada saat pemilihan. Sebagaimana pasal 3 ayat 2 menyebutkan  

Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara 

dalam Kampanye.
8
 

                                                             
5
 Ibid.,h. 113-114.  

 
6
 Pasal 1 angka 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 tahun 2015 Tentang Kampanye 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota. 

 
7
 Pasal 1 angka 16, Loc. Cit. 

 
8
 Pasal 3 Ayat 2, Ibid. 
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Hal-hal yang dilarang dalam kampanye sudah disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73  yang berbunyi:
9
 

(1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan 

uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan 

dan/atau pemilih; 

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berdasarkan putusan Bawaslu Propinsi dapat dikenai sanksi administrasi 

pembatalan sebagai pasangan calaon oleh KPU Propinsi atau KPU 

Kabupaten/kota. 

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Selain calon atau 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: 
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Pasal 73  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 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 
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a. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; 

b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan 

suara tidak sah; dan 

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon 

tertentu. 

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana. 

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2015 pasal 69 juga 

menyebutkan hal yang dilarang dalam kampanye namun masih saja dilakukan oleh 

tim kampanye yakni berbunyi “Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang 

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi 

Pemilih.
10

 

Namun tidak semua pasangan calon yang melakukan kampanye berlaku adil 

sebab dimasa-masa kampanye banyak terdapat kecurangan diantaranya pembagian 

uang, sembako, dan berupa pakaian yang dilakukan oleh tim kampanye dari pasangan 

calon. Hal inipun dibenarkan oleh beberapa orang masyarakat yang mengaku 

menerima uang tunai
11

 dan 1 (satu) helai pakaian batik yang diterima dari tim 

kampanye.
12

Demikian juga yang terjadi Di Desa Kota Garo pada Pemilihan Kepala 

Daerah yang baru saja dilaksanakan pada awal tahun lalu. Desa Kota Garo 

                                                             
10

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum, op cit. 

 
11

Suwardi, Wawancara, Kota Garo, 15 Januari 2018 

 
12

Sakirman, Wawancara, Kota Garo, 15 Januari 2018 
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merupakan sentral untuk Kecamatan Tapung Hilir dimana para pasangan calon bisa 

mendapatkan suara yang lumayan banyak bila mampu menguasai desa tersebut. 

Persaingan politikpun sangat terasa lebih lagi satu hari sebelum pemelihan, 

para Tim Pemenangan sibuk melobi masyarakat untuk memilih pasangan calon 

tersebut tak hanya itu mereka tak segan-segan untuk membagikan uang, sembako dan 

pakaian demi untuk meraih dulang suara pada saat pemilihan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan 

sebuah karangan ilmiah dengan judul EFEKTIFITAS PASAL 73  UNDANG-

UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, 

BUPATI, DAN WALIKOTA (Study Kasus Di Desa Kota Garo Kab. Kampar). 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berhubung banyaknya permasalahan yang terdapat didalam pasal 73 tersebut 

yang tidak  mungkin untuk dikaji secara keseluruhan maka penululis akan 

mambatasinya, yakni seputar hal-hal yang dilarang dalam kampanye yang terdapat 

pada pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (4a, 4b, 4c) dan (5) didesa Kota Garo Kabupaten 

Kampar. 
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C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana efektifitas pasal 73 tentang hal-hal yang dilarang dalam 

kampanye? 

2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelanggaran pasal 73 tentang hal-

hal yang dilarang dalam kampanye? 

 

D. Tujuan Dan Kegunaan 

1. Tujuan penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji maka adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui efektifitas pasal 73 tentang hal-hal yang dilarang 

dalam kampanye 

b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaraan pasal 73 

tentang hal-hal yang dilarang dalam kampanye. 

2. Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara 

lain sebagai berikut: 
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a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai 

kajian penelitian hukum yaitu mengenai kampanye dalam Pemilihan 

Umum 

b. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

c. Bagi peneliti dimasa yang akan datang diharapkan penelitian ini akan 

dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas 

topik yang sama. 

E. Metode Penelitian 

Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan 

tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.
13

Agar 

penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Dan 

adapun metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah tentang efefktifitas 

pasal 73 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang study kasus Desa Kota Garo 

Kabupaten Kampar yang merupakan penelitian hukum sosiologis (sosiologis 

                                                             
13

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h. 17 
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research).
14

 penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak 

dari data yang didapat langsung dari responden penelitian, disamping itu, 

penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas 

berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat.
15

 Metode 

tersebut digunakan untuk mengkaji atau menganalisa data sekunder yang 

berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.
16

 Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

efektifitas dan pendekatan terhadap dampak pasal 73 Undang-Undang nomor 

10 tahun 2016 tentang perubahan 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. 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-

analitik.Sarjono soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif 

bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka 

menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara 

                                                             
14

Ibid,.h. 17 
15

Hajar M. Diktat Metode Penelitian Hukum (Fakultas Syariah dan Hukum: UIN SUSKA 

2011) h. 31 
16

Roni Hanatijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1998. h. 11-12 
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sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan.
17

 

2. Subjek dan objek 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Desa Kota Garo. Sedangkan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini 

adalah tentang efektifitas pasal 73 tentang hal-hal yang dilarang dalam 

kampanye di Desa Kota Garo. 

3. Lokasi penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Kota Garo Kecamatan 

Tapung Hilir, dengan alasan dan pertimbangan bahwa Desa Kota Garo. 

4. Populasi dan sampel 

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti 

berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan 

sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan 

objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. 

Adapun populasi adalah berjumlah 1670 orang yang terdiri dari 50 (lima) 

orang tim kampanye dari masing-masing pasangan calon dan 1620 (tujuh 

puluh puluh) masyarakat desa kota garo. Sementara itu jumlah sampel yang 

                                                             
17

Sarjono Soekamto, Penghantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, 1984.h. 96. 
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diambil penulis dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 5 orang 

tim kampanye dan 5 masyarakat desa kota garo. Adapun teknik yang 

dijadikan penulis dalam pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan 

metode purposive sampling. 

Tabel 1.1 

Populasi dan Sampel 

No Populasi Sampel Persentase (%) 

1 50 orang tim kampanye  5 orang tim kampanye 10% 

2 1620 orang DPT 5 orang DPT 0,30% 

 

5. Jenis data dan bahan hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu sumber hukum 

dalam penelitian empiris. Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang 

diperlukan yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder.
18

 

a. Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari 

hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang diperoleh langsung 

melalui wawancara dari tim kampanye dan masyarakat Desa Kota 

Garo. 

                                                             
18

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 111 
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b. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

hasil penelitian kepustakaan atau pemahaman dari berbagai literatur 

dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi 

penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam penelitian 

ini peneliti juga memahami dari penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian hukum ini. Adapun bahan-bahan hukum dalam 

penelitian ini:
19

 

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-

undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

a) Undang-Undang Dasar 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan 

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 

c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 

tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota 

                                                             
19

Ibid, h. 112 
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d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 

tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum nomor 3 tahun 2016 tentang tahapan, program dan 

jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil 

wali kota tahun 2017 

2) Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan 

penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti buku ilmu 

hukum, media cetak dan elektronik, pendapat para sarjana, kasus-

kasus hukum serta symposium yang dilakukan pakar terkait 

dengan pembahasan.
20

 

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder 

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.
21

 

6. Metode pengumpulan data 

Metode penulisan yang digunakan adalah model study lapangan 

(sosiologis research) yaitu suatu penelitian yang berusaha mengetahui secara 

konseptual dan mendalam tentang suatu permasalahan yang ada dalam 

masyarakat. Metode yang akan digunakan adalah:
22

 

                                                             
20

Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2006. h. 392 
21

Ibid,.h., 392 
22

Bambang Waluyo, Lop.Cit. h. 129 
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a. Wawancara (interview) yaitu dengan cara melakukan wawancara 

langsung kepada tim kampanye dan masyarakat 

b. Study kepustakaan/study dokumen (documentary study) yaitu cara 

yang dilakukan untuk mencari atau informasi melalui membaca jurnal 

ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia 

dipustaka. 

c. Pengamatan (observasi) yaitu merupakan suatu proses melihat, 

mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis 

untuk tujuan tertentu. 

7. Metode analisis data 

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai 

suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisis secara 

deskriptif dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan 

pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini metode analisis data yang akan 

digunakan adalah metode kualitatif. Adapun data yang dipergunakan adalah 

data primer dan data sekunder, data primer tersebut diperoleh melalui 

wawancara secara langsung kepada responden dan penyebaran angket yang 

diisi oleh responden. 

Hal ini dikuatkan pula oleh hasil wawancara dengan beberapa orang 

masyarakat yang mendapat/menerima imbalan sebelum pemungutan suara 

dilakukan yakni berupa uang yang nominal jumlahnya bervariasi mulai dari 
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Rp. 50.000.
23

 hingga Rp. 250.000 tergantung siapa yang memberikan uang 

tersebut, baju kemeja batik pun ada yang menerima 2 helai, sedangkan untuk 

sembako berupa minyak goreng kemasan ukuran besar, gula pasir kemasan 

dan beras dengan ukuran 5 Kg. setiap masing-masing orang menerima satu 

paket dengan isi 1 kemasan minyak goreng, 1 kemasan gula pasir dan 1 

kemasan beras. 

Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari wawancara  

kemudian penulis mengolah dan menyajikan data dalam bentuk penjelasan 

dan uraian kalimat kemudian penulis melakukan interpretasi sendiri terhadap 

data tersebut dengan menggunakan pembahasan-pembahasan serta melakukan 

perbandingan dengan peraturan-peraturan hukum yang ada dan pendapat para 

ahli. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang 

bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus. 

F. Sistimatika Penulisan 

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan 

dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab, sehingga dalam 

bab-bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. 

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu-persatu masing-masing bab 

tersebut: 

                                                             
23

Rizendra, Wawancara, MasyarakatDesa Kota Garo, 25 Mei 2018. 
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BAB I  :PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menguraikan tentang: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan 

Kegunaan, Metode Penelitian Dan Sistematika Penelitian 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang tinjauan 

lokasi penelitian. 

BAB III : TINJAUAN TEORITIS 

Berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi 

pembahasan masalah, yaitu tentang Pemilihan Umum,  

kampanye dan kepala daerah di Indonesia. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

  Dalam bab ini penulis akan membahas tentang efektifitas 

  pasal 73 tentang hal-hal yang dilarang dalam kampanye 

  beserta dampak hukum terhadap pasal 73 tentang hal-hal 

  yang dilarang dalam kampanye 
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BAB V : PENUTUP 

Ini merupakan bab kesimpulan dan saran, dalam bab ini akan 

disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan 

terhadap beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam 

bentuk pernyataan. Disamping itu juga akan disampaikan 

beberapa saran yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut 

aspek operasional dan kebijakan. 

 DAFTAR PUSTAKA 


