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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara yang berdaulat yang dimana juga telah disebutkan dalam 

konstitusi tepatnya pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945 bahwa 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar.”1 Adalah satu fase lahirnya negara yang menghadirkan kebebasan kepada 

rakyatnya yang dimana kebebasan tersebut tetap dalam koridor undang-undang. 

Sistem Demokrasi, menjadi pilihan dan salah satu konsekwensi atas kedaulatan 

rakyat, dimana dalam sistem demokrasi inilah, salah satu cabang yang harus 

dilaksanakan adalah, rakyat diberikan kebebasan untuk memilih bahkah dipilih. 

Dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi dan berkumpul dijamin  oleh 

konstitusi, hal tersebut sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945. Konsepsi 

demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip  

persamaan dan kesederajatan manusia dalam kontrak sosial. Demokrasi 

menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan 

prinsip kedaulatan rakyat.2 

Menurut Robert Dahl menuliskan delapan jaminan konstitusional  dalam 

tegaknya demokrasi; pertama, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti 

organisasi; kedua,  adanya  kebebasan  berekspresi;  ketiga,  adanya  hak  

memberikan  suara;  keempat, adanya  eligibilitas  untuk  menduduki  jabatan  

publik; kelima,  adanya  hak  para  pemimpin politik untuk berkompetisi secara 

                                                           
1  Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 Jimly Assidique, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, e-paper, diakses tanggal 2 April 

2018. 
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sehat untuk merebut dukungan dan suara; keenam, adanya tersedianya sumber-

sumber informasi alternatif ; ketujuh, adanya pemilu yang bebas dan adil; dan 

kedelapan,  adanya  institusi-institusi  untuk  menjadikan  kebijakan  pemerintah  

tergantung pada suara-suara (pemilih rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.3 

Dalam konsep sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi sebagai 

pilar berbangsa dan bernegara, tentu ada beberapa komponen utama yang sering di 

identikkan, sebut saja seperti Partai Politik. dalam Nagara demokrasi,  partai politik 

memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis antara proses-preses 

pemerintahan dengan warga negaranya, Bahkan  banyak  yang  berpendapat  bahwa 

partai politiklah yang sebetulnya  menentukan  demokrasi,  Sebagaimana  dikatakan 

Schattscheider ,“Political  parties  created  democracy”.4 

Maka, partai politik idealnya merupakan salah satu pilar penting untuk 

diperkuat derajat  pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap 

sistem politik yang demokratis. Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, 

“Modern democracy is unthinkable save in terms of the parties”.5 

Sedangkan tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa partai politik hanya 

sebagai kendaraan politik bagi sekelompok orang yang memiliki kuasa besar 

didalamnya, karena lagi-lagi partai politik bukan milik negara yang bisa diatur dan 

dikelola oleh negara namun dimiliki oleh sekelompok elit yang tentu memiliki 

keinginan besar akan kekuasaan yang tinggi serta kebetulan beruntung dan berhasil 

memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya 

                                                           
3 Robert Dahl dalam Jimly Assidique, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; 

Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, (Jakarta: Konstitusi Pers, Jakarta, 2005), hlm. xiii. 
4 Jimly Asshiddiqie, Dinamika Partai Politik dan Demokrasi, e-paper, diakses tanggal 2 

April 2018.
 

5 Ibid. 
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kebijakan-kebijakan publik tertentu “at the expense of the general will” 

(Rousseau).6 

Terkait pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Pilkada 

di Indonesia, merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap 

tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil  

Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.7 

Pilkada merupakan instrumen yang sangat penting  dalam  penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah 

wujud  bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menetukan kebijakan 

kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur 

pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih  siapa  

yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang 

selanjutnya menetukan arah masa depan sebuah negara.8 

Dalam kaitannnya pelaksanaan pemerintahaan daerah, Undang-Undang No. 

5 Tahun 1974 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 

kemudian menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-

undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki pengaruh 

besar dalam sistem politik lokal. 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 sebagaimana diganti dengan Undang-

Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada masanya 

menerapkan system pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung, yakin memalui 

                                                           
6 Ibid. 
7 Joko  J.  Prihantoro,  Mendemokratiskan  Pemilu:  Dari  Sistem  Sampai  Elemen  Teknis. 

(Semarang; Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 109 
8 Yusdianto, Identifikasi  Potensi  Pelanggaran  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pemilukada) 

dan Mekanisme Penyelesaiannya. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm. 44. 



4 
 

DPRD, sedangkan pada era penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

terakhir Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

merupakan periode pelaksanaan Pilkada secara langsung dimana rakyat diberi 

kebebasan untuk menentukan pilihannya dalam memilih kepala daerah.  

Untuk memahami secara utuh amanat konstitusi tentang Pilakda perlu terlebih 

dahulu memahami posisi daerah dalam pandangan konstitusi kita. Undang-undang 

dasar kita memberikan arah yang jelas tentang posisi daerah itu. Pasal 18 UUD NRI 

1945, menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota 

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah 

yang diantur dengan undang-undang”.  

Ketentuan ini memberikan arah yang jelas mengenai prinsip negara kesatuan 

yang kita dianut. Daerah-daerah itu dibentuk (bukan terbentuk sebelum adanya 

negara yang mencirikan negara federal). Karena itulah UUD NRI 1945 

menggunakan kata-kata “dibagi atas daerah-daerah”, seperti juga rumusan asli dari 

UUD NRI 1945 ini (sebelum diubah tahun 2000) yang menggunakan kalimat 

“pembagian daerah Indonesia terdiri atas” tidak menggunakan kata-kata “daerah 

daerah Indonesia terdiri atas” yang menunjukkan sesuatu yang sudah ada.9 

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang dimana disebutkan bahwa 

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” tidak menegaskan 

keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu 

pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Akan tetapi, menurut Rozali 

                                                           
9 Hamdan Zoelva, Tinjauan Konstitusi Pemilihan Kepala Daerah, 

https://hamdanzoelva.wordpress.com, diakses 2 April 2018. 

https://hamdanzoelva.wordpress.com/
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Abdullah, oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara 

Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah   dan wakil 

kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, 

yaitu melalui pemilihan langsung.10 

Dalam hal Sumber Dana kampanye calon kepala daerah berdasarkan Pasal 74 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan 

Gubernur,Bupati dan Walikota dijelaskan bahwa:11 

(1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau 

gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:     

a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang 

mengusulkan pasangan calon;  

b. sumbangan pasangan calon; dan/atau  

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan 

perseorangan dan/atau badan hukum swasta.  

(2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari 

sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat 

yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta. 

Akibat dari aturan terkait sumber dana kampanye calon kepala daerah 

sebagaimana dijelaskan diatas maka Pilkada secara langsung dalam era liberalisasi 

politik dengan kekuatan partai politik yang dominan, memungkinkan sekali yang 

bisa bertarung di Pilkada adalah mereka yang memiliki capital ekonomi dan politik 

yang kuat.12 Tentu para pengusaha yang memiliki kedekatan dengan partai politik 

atau para petahana yang kaya, memiliki kesempatan besar masuk dalam bursa calon 

kepala daerah yang direkomendasikan oleh partai politik.  

                                                           
10 Rozali   Abdullah,  Pelaksanaan   Otonomi   Luas   dengan   Pemilihan   Kepala Daerah 

Secara Langsung, Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 53. 
11 Lihat pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota. 
12 Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 29 
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Kenyataan yang tak terhindarkan dalam pemilihan kepala daerah secara  

langsung adalah muncul kapitalisasi dalam tahapan pemilihan kepala daerah. 

Dengan munculnya kapitalisasi ini maka pemilihan kepala daerah secara langsung   

jauh lebih mahal dibandingkan dengan model pemilihan kepala daerah lewat 

perwakilan DPRD.  

Setidaknya, ada lima tahapan Pilkada secara langsung yang dianggap 

membutuhkan modal besar dalam penyelenggaraannya, yakni: 

1. Sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian publik, partai atau 

bakal calon yang akan berlaga dalam Pilkada harus membuat baliho 

hingga melakukan survei elektabilitas calon kandidat.  

2. Calon tersebut juga harus menarik perhatian partai politik dengan 

menyerahkan "mahar" sebagai upaya meloloskan pencalonannya 

melalui partai politik tersebut.  Contoh apa yang terjadi pada Pilkada 

Kota Palangkaraya yakni John Krisli-Maryono sebelumnya berencana 

mengikuti Pilkada Palangkaraya. Namun, langkah pasangan ini gagal 

karena tak bersedia membayar mahar politik kepada beberapa partai 

politik pengusung, john mengaku diminta oleh Partai Gerindra di 

Palangkaraya untuk membayar uang satu kursi sebesar Rp 350 juta, 

agar mendapat rekomendasi partai yang dipimpin Prabowo Subianto 

itu. Di DPRD Kota Palangkaraya, Gerindra memiliki 4 kursi, sehingga 

total uang yang harus dikeluarkan Rp 1,4 miliar.Tak hanya Gerindra, ia 

juga harus membayar uang kursi ke PPP sebesar Rp 1 miliar. PPP 

memiliki dua kursi di DPRD Kota Palangkaraya13. 

                                                           
13 Nila Charisna Yulika, Mahar Politik di Pilkada Serentak, http://www.liputan6.com, 

acces 15 Desember 2018. 

http://www.liputan6.com/
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3. Tahapan yang selanjutnya tidak kalah besar dalam pendanaannya 

adalah tahapan Kampanye. berdasarkan Pasal 74 ayat 5 Undang-undang 

Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan 

Walikota, disebutkan bahwa sumbangan dana kampanye perseorangan 

paling banyak Rp 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak 

Rp 750 juta. Meskipun politik uang dilarang, masing-masing calon 

boleh membagi-bagikan barang ke masyarakat dengan nilai tidak lebih 

dari Rp 25.000. tentu hal Ini membuat kandidat berlomba-lomba 

mengumpulkan dana kampanye yang tinggi. 

4. Selanjutnya adalah pendanaan saksi saat pemungutan dan perhitungan 

suara berlangsung. 

5. Sedangkan yang terakhir adalah persiapan dan pengawalan sengketa. 

Kasus yang menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil 

Mochtar menjadi contoh sempurna bagaimana pada tahapan ini para 

kandidat rela mengeluarkan banyak uang.14 

Atas dasar kemampuan financial dan kekuatan kapital ekonomi ini, maka 

sangat memungkinkan yang dapat masuk dalam proses seleksi kepemimpinan 

daerah bukanlah figur-figur yang berkompeten yang memiliki kapabilitas yang 

baik, akan tetapi hanya mereka yang termasuk dalam kelompok orang kaya atau 

memiliki kemampuan financial yang kuat.15 

Dari penjelasan diatas maka yang dimaksud dengan kemampuan financial 

dalam hal ini adalah kemampuan financial para calon secara pribadi dalam hal 

                                                           
14 Ambaranie Nadia. K.M, Mahalnya Ongkos Politik, https://nasional.kompas.com, diakses 

26 Desember 2018. 
15 Amirudin dan A Zaini Bisri, Op.cit. hlm 31 

https://nasional.kompas.com/
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mempersiapkan diri berkontestasi dalam pilkada sedangkan kekuatan kapital 

ekonomi adalah jaringan bantuan yang di berikan oleh pihak ke tiga dan tidak 

mengikat kepada calon kepala daerah tersebut.  

Dibandingkan dengan Pilkada secara langsung, model Pilkada dengan system 

perwakilan yakni melalui DPRD dinilai lebih murah, hal ini tidak mengharuskan 

para calon mengeluarkan biaya yang banyak salah satunya seperti biaya untuk para 

saksi pada saat pemungutan dan perhitungan suara. Disisi lain akan sangat kecil 

kemungkinan terjadinya sengketa hasil Pilkada. Meskipun disisi lain tentu system 

ini akan  banyak memunculkan masalah lain dalam pelaksanaan demokrasi di 

daerah, sebut saja seperti menguatkan kekuasaan oligarkhis elite dan partai atas 

dinamika demokrasi. Selain itu, akan memperparah praktek politik dagang sapi di 

parlemen lokal. 

Sumber dana kampanye para calon kepala daerah haruslah benar-benar jelas. 

Secara praktis, keberadaan partai secara faktual hanya bergaung seolah menjadikan 

rakyat sebagai tema sentral jelang kampanye dan atau saat kampanye dilakukan 

melalui kegiatan sosial, event olahraga,  demonstrasi ataupun tampilan lips service 

lainnya yang menjadikan rakyat sebagai komoditas.  

Sedangkan ketika telah terpilih menjadi wakil rakyat dan bahkan berada pada 

lingkungan elit kekuasaan, kadang mereka mengabaikan harapan rakyat yang 

terbuai oleh setumpuk janji di tengah hingar bingar hajatan demokrasi lima tahunan  

tersebut.  Bahkan dalam beberapa kasus hukum misalnya antar elite terkesan saling  

melindungi, menutupi kesalahan, dan ironisnya melakukan korupsi berjamaah.16 

                                                           
16 Armansyah Nasution, “Quo Vadis Partai  Politik?,” dalam Jurnal Ultimatum, Volume 1 

Nomor 1, Agustus 2008, Jakarta: STIH Iblam, hlm. 36. 
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Data yang dihimpun Indonesia Corruption Wacth (ICW) dari 2010-2017 

terdapat 215 kepala daerah yang melakukan korupsi. Kasus tersebut banyak yang 

berkait dengan pilkada ketika mereka akan menjabat atau mempersiapkan diri 

untuk maju dalam Pilkada selanjutnya saat pada kepala daerah ini telah menjabat. 

Banyaknya kasus yang berkaitan dengan pilkada tersebut juga dikarenakan adanya 

perjanjian di awal terkait dengan dana yang dikeluarkan pada saat Pilkada yang 

diikuti.17 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan sumber dana kampanye calon kepala daerah dalam 

Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota? 

2. Apa implikasi hukum dari pengaturan dana kampanye calon kepala daerah 

dalam pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota? 

3. Bagaimana konsep pengaturan dana kampanye yang ideal di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji seperti apa pengaturan terkait sumber dana 

kampanye calon kepala darah dalam pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 

Walikota. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum atas pengaturan terkait 

dana kampanye calon kepala daerah dalam pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) 

                                                           
17 Almas Sjahfrina, Mahar Politik Penyebab Kepala Daerah Korupsi, 

https://www.edunews.id, acces 26 Desember 2018. 

https://www.edunews.id/
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Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

Dan Walikota. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji konsep pengaturan dana kampanye yang 

ideal di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian diharapkan akan berguna antara lain di bawah ini : 

1. Bagi Penulis  

Menambah wawasanpenulis mengenai sumber pendanaan dana 

kampanye calon kepala daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan 

dalam menyikapi problem penyelenggaraan Pilkada.  

2. Bagi Pemerintah 

a. Eksekutif dan Legislatif 

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan 

bagi pemerintah yakni Eksekutif dan Legislatif tentang pengaturan dana 

kampanye calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada.  

b. Penyelenggara dan Pengawas Pemilu 

Sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang 

tertib, tebuka dan akuntabel dengan system Penggunaan dana 

Kampanye yang wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel 

sesuai standar akuntasi keuangan. 

3. Bagi peneliti berikutnya   

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih 

lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai suatu kegiatan ilmiah dengan 

harapan dengan penelitian ini nantinya mampu memberi kontribusi besar dalam 

gagasan terkait pengaturan dana kampanye calon kepala daerah dalam kontestasi 

Pemilihan Kepala Daerah sehingga mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang 

memiliki integritas tinggi dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah 

dengan baik. 

F. Metode Penelitian 

Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses maupun hasil penelitian 

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan 

kualitas hasil penelitian. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan 

dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.  

Metode penelitian ini terdiri dari : 

1.   Jenis Penelitian 

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka 

penelitian dalam skripsi ini dikategorikan sebagai penelitian hukum 

normatif. Adapun jenis Penelitian  hukum  normatif (normative law 

research) adalah penelitian yang menggunakan studi kasus normatif berupa 

produk perilaku hukum, misalnya  mengkaji undang-undang. Pokok 

kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan  sebagai norma atau kaidah yang 

belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. 

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada  inventarisasi hukum 

positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum  dalam perkara in 
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concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi,  perbandingan  hukum dan 

sejarah hukum.18 

2.   Pendekatan Penelitian 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan 

pendekatan  tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode 

pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan (statue aproach).  Tentu dalam sebuah metode penelitian yang 

sifatnya normatif harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan, karena yang akan menjadi fokus sekaligus sentral dari penelitian 

adalah aturan hukum terkait. 

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti 

aturan yang mengatur mengenai sumber dana kampanye calon kepala 

daerah dalam kontestasi Pilkada yang dimana telah diatur dalam Undang-

undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota. 

3.  Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam 

penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum 

diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang 

dikenal adalah bahan hukum.19 Dalam penelitian hukum normatif bahan 

pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya 

                                                           
18 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum. Cet.  1. (Bandung:  PT. Citra 

Aditya Bakti, 2004) hlm. 52. 
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2005), hlm.41. 
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disebut bahan hukum sekunder.20 Dalam bahan hukum sekunder terbagi lagi 

menjadi dua macam, yakni bahan hukum Primer dan bahan hukum 

Sekunder: 

1. Bahan Hukum Primer 

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini adalah: 

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 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. Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan 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. 

d. Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik 

e. Undang-undang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undang-

undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik 

f. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum ini nantinya membantu atau menunjang bahan hukum 

primer dimana akan memperkuan penjelasan atas apa yang dibahas 

dalam bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder ini 

nantinya akan bersumber dari buku-buku, jurnal hukum serta 

                                                           
20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat 

(Jakarata: Rajawali Pers, 2006), hlm. 23. 



14 
 

dokumentasi-dokumentasi lain yang membahas terkait sumber dana 

kampanye calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada. 

4.   Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik 

pengumpulan bahan hukum.21 Keputusan alat pengumpul bahan hukum 

mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan 

diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka 

peneliti memilih untuk menggunakan  studi dokumen  atau 

dokumentasi  untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan 

langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian 

hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder.22  

5.  Analisa Bahan Hukum 

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif  

dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif  yaitu  

analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh 

selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke  

dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil  

analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode  

interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teologis. Dalam analisis 

bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan 

istilah “teks” . Content analysis menunjukkan pada metode analisis yang 

                                                           
21 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I (Yogyakarta : Andi offset,1993),  hlm. 83 
22 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm 68. 
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integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk 

memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.23 

G. Rencana Sistematika Penelitian 

Agar penulisan skripsi dan pembahasannya sesuai dan terarah, maka disini 

perlu sebuah susunan sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi empat bab, 

dimana sistematika tersbut dijabarkan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab pertama, dimana bab ini nantinya akan membahas terkait 

dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaar 

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab kedua, dimana pada bab ini nantinya akan menguraikan tinjauan 

dasar yang berhubungan dengan sumber dana kampanye calon kepala 

daerah seperti tinjauan umum pemilihan kepala daerah dan penjelasan 

terkait dengan dana kampanye maupun sumber dana kampanye, melalui 

buku-buku, jurnal maupun sumber lain yang itu diakui secara ilmiah, tentu 

hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun kerangka 

pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ketiga, pada bab ini nantinya penulis akan menjabarkan terkiat 

apa yang menjadi permasalahan yang telah ada pada rumusan masalah 

                                                           
23 Jimly  Asshiddiqie,. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ind. 

Hill.Co, 1997) Hlm. 17-18 
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yang diangkat diantaranya adalah, bagaimana pengaturan dana kampanye 

calon kepala daerah dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, 

implikasi hukum dari pengaturan dana kampanye calon kepala daerah 

dalam pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 10 tahun 

2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan bagaimana 

konsep pengaturan dana kampanye yang ideal di Indonesia?, tentu dengan 

data-data yang sudah disiapkan oleh penulis. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab keempat, pada bab ini nantinya hal yang akan dibahas adalah 

kesimpulan dari bab sebelumnya, selain itu juga berisikan saran-saran atas 

penelitian yang diangkat oleh penulis atas permasalahan yang terjadi. 


