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Politik Hukum Pengaturan Dana Kampanye Partai Politik 

Studi komparatif mengenai pengaruh perubahan konstalasi politik terhadap pengaturan tentang 

dana kampanye dalam pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 

Oleh: Ahsanul Minan 

 

A.  Latar belakang masalah 

Pemilu merupakan instrumen demokratis untuk membantu proses penentuan 

pejabat politik (elected officials) oleh rakyat. Mekanisme pemilihan melalui Pemilu ini 

merupakan perkembangan mutakhir dari proses perkembangan masyarakat politik yang 

sebelumnya terbentuk dari individu-individu menjadi sebuah kesatuan masyarakat 

berdasarkan atas perjanjian politik di antara mereka 
1
. 

Pada masa modern ini pemilu menempati tempat yang penting karena beberapa 

alasan. Pertama, pemilu merupakan mekanisme terpenting untuk keberlangsungan demokrasi 

perwakilan. Pemilu merupakan mekanisme agar rakyat tetap berkuasa atas dirinya sendiri. 

Demokrasi perwakilan, menjadi keniscayaan di masa kini, dimana jumlah penduduk, luas 

wilayah, kompleksitas perkembangan masyarakat hampir mustahil melakukan demokrasi 

secara langsung untuk menjawab tuntas permasalahannya. Kedua, pemilu menjadi indikator 

dan unsur penting dari negara demokrasi. Semua negara mengaku demokrasi selalu 

membuktikannya dengan berjalannya pemilu secara periodik
2
.  

                                                           
1
 Locke, John, The Second Treaties of Government, halaman 2  

2
 Larry Diamond, 2003: 9-10 
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Pemilihan umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat 

dalam rangka mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Hubungan antara 

demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum akan lebih jelas dengan mengutip 

pendapat Arend Lijphart yang menyatakan:  

“ The literal meanings of democracy – government by the people – is probably 

also the most basic and most widely used definition. The one major amendment that is 

necessary when we speak of democracy at the national level in modern large-scale nation 

states is that the acts of government are usually performed not directly  by the citizens but 

indirectly  by representatives whom they elect on a free and equal basis. Although elements 

of direct democracy can be found even in some large democratic states, democracy is usually 

representative democracy : government by the freely elected representatives of the people.” 
3
 

Berdasarkan pendapat Liphart di atas kita melihat bahwa demokrasi, lembaga 

perwakilan dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang sangat terkait dan tidak bisa 

dielakkan untuk membahas ketiganya dewasa ini mengingat demokrasi yang dilaksanakan 

dalam kondisi saat ini tentulah demokrasi tidak langsung melalui para wakil rakyat yang 

dipilih oleh rakyat yang diwakilinya dalam suatu pemilihan umum.  

Dalam proses penyelenggaraan pemilu, kampanye menjadi salah satu bagian 

terpenting dalam siklus pemilu karena menjadi momentum bagi kontestan dalam pemilu 

untuk menggalang dukungan politik pemilih. Masing-masing kontestan baik partai poltik 

maupun calon pejabat politik yang bertarung, akan melakukan berbagai upaya untuk 

memperkenalkan diri, menyampaikanvisi, misi dan program untuk menarik simpati pemilih. 

                                                           
3 Lijphart, Arend, Democracies: Pattern of Majoritarian and Consensus Governement in Twenty-One Centuries, 

New Haven Yale University Press, 1984, halaman 1 
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Berbagai media pendukung kampanye biasanya dipergunakan misalnya iklan di media 

massa, pertemuan massal, maupun metode kampanye konvensional yang lebih menekankan 

kepada model komunikasi directive.  

Efektifitas kampanye pada umumnya berkaitan secara langsung atau 

mempengaruhi tingkat keterpilihan kandidat atau partai politik peserta pemilu. Kampanye 

yang efektif dalam menentukan symbol yang tepat dalam mewakili visi dan program, tepat 

dalam menentukan kelompok sasaran, serta tepat dalam memilih media penyampaian pesan, 

pada umumnya mampu mengatrol potensi ketepilihan kandidat. Di samping itu, kemampuan 

kandidat dalam mendayagunakan media komunikasi yang memiliki daya sebar yang luas dan 

cepat juga akan berkontribusi besar dalam peningkatan kadar elektabilitas kandidat. 

Dengan demikian, kekuatan dan kualitas kampanye parpol peserta pemilu sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan parpol dalam menggalang dan mengelola dana kampanye. 

Semakin besar kemampuan partai politik atau kandidat dalam menggalang dana kampanye, 

maka akan memberi peluang yang lebih besar kepadanya untuk melakukan kampanye secara 

lebih massif.  

Isu transparansi mengemuka dan mempengaruhi konsensus global tentang 

pentingnya pengaturan dana kampanye. Tuntutan transparansi dana kampanye didasari atas 3 

tujuan: (1) menghindari manipulasi dana publik untuk membiayai kampanye. (2) Mendorong 

terselenggaranya kompetisi yang fair dengan mengupayakan terwujudnya kesempatan yang 

sama antar kandidat, (3) Menghindari tunduknya pemenang pemilu kepada kepentingan 

donator 
4
.  

                                                           
4  Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Tata Politik 

Demokratis, Partnershif for Governance Reform Indonesia, Jakarta, 2008. 
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Indonesia telah mengalami 9 kali pemilu. Pada pemilu pertama tahun 1955 yang 

diselenggarakan pada masa orde lama, hingga pemilu terakhir yang diselenggarakan oleh 

pemerintahan Orde Baru, isu dana kampanye belum mendapatkan perhatian yang 

proporsional dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang pemilu
5
.  

Baru pada pemilu tahun 1999, sistem hukum & perundang-undangan pemilu di 

Indonesia mengintrodusir pengaturan tentang dana kampanye 
6
. Meskipun banyak kalangan 

meragukan efektifitas pengaturan ini dalam kerangka mendorong terbangunnya sistem 

kompetisi dalam pemilu yang fair, namun bukan berarti pengaturan ini sekedar pepesan 

kosong. Pada Pemilu 2009, KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada berbagai partai 

politik di  36 Kabupaten/Kota yang dinyatakan melanggar ketentuan tentang laporan dana 

kampanye, serta membatalkan/menggugurkan calon anggota DPD di 6 Provinsi. Hal ini 

                                                           
5  Pengaturan tentang dana kampanye belum dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan 

tentang Pemilihan Umum pada masa orde lama. Pengaturan tentang dana kampanye Pemilu sama sekali tidak 

dicantumkan dalam: (a) UU nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1954, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 

tahun 1955, (b) UU nomor 15/1969, tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan 

Rakyat, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1971, (c) UU nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan atas 

UU nomor 5 tahun 1969 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1977, d) UU nomor 2 tahun 1980 

tentang Perubahan  atas UU nomor 15 tahun 1969  tentang Pemilihan Umum Anggota Badan 

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah oleh UU UU nomor 4 tahun 1971 yang menjadi 

dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1982, (e) UU nomor 1 tahun 1985 tentang Perubahan  atas UU nomor 15 tahun 

1969  tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah 

oleh UU UU nomor 4 tahun 1971 dan UU nomor 2 tahun 1980 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 

1987, (f) PP nomor 37 tahun 1990 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1992, (g) PP nomor 74 tahun 

1996 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1997. 

6  UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1999 pasal 48 

mengatur tentang dana kampanye Pemilu. Pengaturan tentang dana kampanye ini juga tercantum dalam UU 

nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD, UU nomor 23 tahun 2003 tentang 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR,DPD dan DPRD, dan UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 
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menandakan bahwa ada  perkembangan yang signifikan dalam proses penegakan hokum 

terkait dengan pengaturan tentang dana kampanye dalam Pemilu. 

Fenomena ini menarik untuk dikaji, setidaknya dalam 2 perspektif, (1) pengaruh 

perubahan konstalasi politik terhadap sistem pengaturan hukum dana kampanye, (2) model 

pendekatan yang dipergunakan dalam mengatur sistem sanksi terhadap pelanggaran atas 

aturan dana kampanye. 

B.  Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini mencakup 2 (dua) hal yang 

saling berhubungan, pertama apa pengaruh perubahan konstalasi politik dari rezim otoriter 

pada masa orde baru ke era reformasi terhadap pengaturan tentang dana kampanye ? Kedua, 

bagaimana metode pendekatan hokum yang diterapkan dalam pengaturan ancaman sanksi 

terhadap pelanggaran atas ketentuan dana kampanye pemilu pada masa reformasi ? 

C.  Tujuan penulisan 

 Transisi politik di Indonesia menuju ke arah system yang demokratis mulai 

mengemuka pada tahun 1998, ketika tuntutan masyarakat untuk mengakhiri kekuasaan rezim 

Soeharto mulai menyebar luas dan termanifestasikan dalam gerakan ekstra-parlementer. 

Gerakan rakyat (people power) yang pada akhirnya berhasil menurunkan Soeharto dari kursi 

kepresidenan yang didudukinya sejak tahun 1965 melahirkan era baru yakni era reformasi, 

dimana Pemerintahan BJ. Habibie yang menggantikan kursi kepresidenan diberi mandat 

untuk menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1999. 

Perubahan konstalasi politik dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi membawa 

pengaruh yang cukup besar terhadap berbagai pengaturan tentang system pemerintahan dan 

system pemilu menuju ke arah yang semakin demokratis.  
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Salah satu perubahan yang sangat fundamental sebagai buah dari gerakan 

reformasi ini adalah munculnya pengaturan tentang dana kampanye dalam Pemilu. Dimulai 

dari UU nomor 3 tahun 1999, pengaturan tentang dana kampanye mulai diperkenalkan dalam 

system hukum pemilu di Indonesia.  

Perkembangan ini sangat menarik untuk dikaji, karena pengaturan tentang dana 

kampanye ini menjadi salah satu indicator dari upaya untuk menerapkan system demokrasi 

dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Mengkaji hubungan & pengaruh perubahan konstalasi politik pada masa transisi politik 

dari sistem otoriter pada zaman orde baru dengan sistem demokrasi pada era reformasi 

terhadap pengaturan tentang dana kampanye. 

b. Mengkaji model pendekatan yang dipergunakan dalam tata hukum pemilu di Indonesia 

dalam mengatur sanksi terhadap pelanggaran dana kampanye pemilu. 

C.  Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penilitian Ex Post Facto yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian merunut ke belakang 

untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat  menimbulkan kejadian tersebut. Metode ini 

dianggap akan dapat membantu menjelaskan bagaimana proses munculnya perbedaan 

perlakuan terhadap pengaturan dana kampanye pemilu pada masa Orde Baru dan masa 

reformasi.  

Guna memperbandingkan kedua lingkungan poliitk yang berbeda tersebut, maka 

penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis komparatif yakni penelitian yang 

bersifat membandingkan. Variabelnya masih sama dengan penelitian varabel mandiri tetapi 

untuk sample yang lebih dari satu, atau  dalam waktu yang berbeda. 
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Adapun variable yang diteliti adalah: 

a. Konfigurasi peta kekuatan politik di lembaga perwakilan rakyat 

b. Cakupan pengaturan tentang dana kampanye 

c. Pendekatan dalam penentuan sanksi terhadap pelanggaran dana kampanye 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara penelitian 

kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan terhadap 

bahan hukum sekunder yang ada dan terkait dengan pembahasan permasalahan dalam 

penelitian ini. 

D.  Kerangka Teoritik 

Pemilu menjadi salah satu parameter utama dalam sebuah system pemerintahan 

yang demokratis. Robert Dahl memberikan 8 kriteria bagi demokrasi yang meliputi:  

“ a reasonably responsive democracy can exist only if at least eight institutional 

guarantees are present : 1) freedom to form and join organizations; 2) freedom of expression; 

3) the right to vote; 4) eligibility for public office; 5) the right of political leaders to compete 

for support and votes; 6) alternative sources of information; 7) free and fair elections; and 8) 

institutions for making government policies depend on votes and other expressions of 

preference 
7
. 

Meskipun banyak negara mengklaim bahwa system politik yang diadopsi adalah 

system yang demokratis, namun tak jarang terdapat berbagai perbedaan yang signifikan 

diantara mereka dalam merumuskan system pemerintahannya. Dalam konteks ini, Lijphart 

mengklasifikasikan model-model system politik demokrasi ke dalam 3 model; a) 

                                                           
7
 Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, Yale University Press, New Haven, 1971, halaman 3 
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Westminster model of democracy, b) consensus model of democracy, dan c) twenty two 

democracies regimes 
8
. Salah satu ciri dari model Westminster model of democracy adalah 

demokrasi yang representative secara ekslusif, yang memusatkan keterwakilan rakyat ke 

dalam parlemen saja, sehingga tidak terbuka ruang bagi elemen demokrasi lainnya. 

Karakteristik atau model demokrasi yang dianut sebuah Negara akan sangat menentukan cirri 

atau polanya dalam menjalankan tata pemerintahan. 

Guna menjamin keterpenuhan prinsip demokratis dalam penyelenggaraan pemilu, 

terdapat 15 parameter yang dijadikan standard internasional dalam penyelenggarakaan 

pemilu yang meliputi: 

1. Penyusunan kerangka hukum dimana kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa 

sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti 

semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis;  

2. Pemilihan sistem Pemilu, dimana pilihan sistem pemilu seharusnya memastikan bahwa 

standard-standar internasional untuk pemilu yang demokratis dipatuhi dalam kaitannya 

dengan lembaga yang dipilih, frekuensi pemilu, dan organisasi unit pemilu;  

3. Penetapan daerah pemilihan dimana kerangka hukum bagi pemilu harus memastikan 

bahwa batasan unit-unit pemilu dibuat sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan sesuai 

dengan beban yang setara untuk setiap suara hingga ke derajat setinggi mungkin untuk 

mencapai keterwakilan yang efektif;  

                                                           
8
 Lijphart, ibid  
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4. Hak untuk memilih dan dipilih dimana kerangka hukum harus memastikan semua warga 

negara yang memenuhi syarat dijamin berhak memberikan suara secara universal dan adil 

serta berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi;  

5. Badan penyelenggara Pemilu dimana kerangka hukum harus mewajibkan badan 

pelaksana pemilu dibentuk dan berfungsi dalam suatu cara yang menjamin 

penyelenggaraan pemilu secara independen dan adil;  

6. Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, dimana kerangka hukum harus mewajibkan 

penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara 

yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang 

secara tidak sah atau curang;  

7. Akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat dimana kerangka hukum seharusnya 

menjamin semua partai politik dan kandidat dapat bersaing dalam pemilu atas dasar 

perlakuan yang adil.;  

8. Kampanye Pemilu yang demokratis dimana kerangka hukum harus menjamin setiap 

partai politik dan kandidat menikmati hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dan 

kebebasan berkumpul dan memiliki akses terhadap para pemilih dan semua pihak yang 

terkait (stakeholder) dalam proses pemilihan memiliki peluang keberhasilan yang sama;  

9. Akses ke media dan kebebasan berekspresi dimana kerangka hukum harus menjamin 

semua partai politik dan kandidat memiliki akses ke media dan mereka diperlakukan 

secara adil oleh media yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara. Juga tidak ada 

pembatasan kebebasan dan hak berekspresi partai politik dan para kandidat selama 

kampanye berlangsung;  
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10. Pembiayaan dan pengeluaran dimana kerangka hukum harus memastikan semua partai 

politik dan kandidat diperlakukan secara adil oleh ketentuan hukum yang mengatur 

pembiayaan dan pengeluaran kampanye;  

11. Pemungutan suara dimana kerangka hukum harus memastikan tempat pemungutan suara 

dapat diakses, terdapat pencatatan yang akurat atas kertas suara, dan kerahasiaan kertas 

suara terjamin;  

12. Penghitungan dan rekapitulasi suara dimana kerangka hukum harus memastikan agar 

semua suara dihitung dan ditabulasikan dengan akurat, merata, adil, dan terbuka;  

13. Peranan wakil partai dan kandidat dimana kerangka hokum harus memuat ketentuan yang 

menyatakan bahwa perwakilan yang ditunjuk oleh partai dan kandidat peserta pemilu 

harus mengamati semua proses pemungutan suara. Hak dan tanggung jawab perwakilan 

kandidat dan partai di tempat pemungutan suara juga harus dijelaskan dalam kerangka 

hukum.;  

14. Pemantauan Pemilu dimana kerangka hukum harus menetapkan bahwa para pemantau 

pemilu dapat memantau semua tahapan dari proses pemilu;  

15. Kepatuhan terhadap hokum dan Penegakan peraturan Pemilu dimana kerangka hukum 

harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hokum yang efektif untuk kepatuhan 

kepada undang-undang dan penegakan hak pilih. Juga harus dijelaskan hukuman-

hukuman untuk pelanggaranpelanggaran pemilu tertentu 
9
. 

                                                           
9  Internasional IDEA, Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka 

Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA, 2004. 
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Merujuk kepada 15 standard internasional dalam penyelenggaraan pemilu yang 

demokratis tersebut, jelas terlihat bahwa pengaturan tentang dana kampanye secara adil 

menjadi salah satu parameter.  

Pengaturan tentang dana kampanye secara adil diperlukan untuk menciptakan: 

1. Sistem yang mengijinkan atau menyediakan uang yang cukup untuk mendukung 

kampanye yang kompetitif; 

2. Sistem yang dapat menjaga peluang bagi semua penduduk untuk berpartisipasi secara 

sama; 

3. Sistem yang terbuka untuk memunculkan partisipasi, seperti pembentukan partai-partai 

baru; 

4. Sistem yang dapat mencegah korupsi dengan membebaskan kandidat, partai, dan calon 

terpilih dari pengaruh yang tidak diinginkan kontributornya; dan 

5. Sistem yang dapat membebaskan pemilih dari tekanan kandidat ataupun partai dari iming-

iming dukungan keuangan (vote buying).
10

 

Dalam konteks pengaturan dana kampanye, ada dua asas yang biasanya mendasari 

pengaturan dana kampanye pemilihan umum, yaitu transparansi dan keadilan. Australia 

misalnya lebih mengedepankan transparansi dalam pengaturan dana kampanye. Karena itu 

partai politik atau calon dapat menerima dana kampanye dari siapa saja, berapapun besarnya, 

dan berapapun jumlah pengeluarannya sepanjang semua penerimaan dan pengeluaran itu 

diumumkan kepada publik melalui KPU Australia (dengan mengisi formulir yang sudah 

                                                           
10

 Karl-Heinz Nassmacher, dikutip dari Modul Pemantauan Dana Kampanye, ICW: Jakarta, 2004. 
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disediakan). Amerika Serikat pada pihak lain mengedepankan transparansi dan keadilan 

dalam pengaturan dana kampanye. Karena itu, calon tidak saja diberi memilih sumber dana 

kampanye (menerima dari negara sesuai dengan jumlah dana kampanye yang dihimpun, atau, 

sepenuhnya berasal dari upaya sendiri) tetapi juga diwajibkan mematuhi batas maksimal 

sumbangan dan batas maksimal jumlah pengeluaran. Komisi Pemilu Amerika pada tingkat 

Federal sama sekali tidak menangani penyelenggaraan pemilihan umum melainkan 

mengawasi dan menegakkan pengaturan dana kampanye.
11

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dana kampanye Pemilu (campaign financing) 

merupakan suatu keniscayaan dan amat sangat penting untuk diatur dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai Pemilu. Untuk itu, pengaturan dana kampanye Pemilu 

setidaknya harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:
12

 

1. Menjaga kesetaraan bagi peserta Pemilu (political equality). 

2. Membuka kesempatan yang sama untuk dipilih (popular participation). 

3. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon, dan pengaruh kontributor/interest 

group terhadap calon (candidacy buying). 

4. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan 

keuangan (vote buying). 

5. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya. 

                                                           
11

 Ramlan Surbakti, dkk., Op Cit. 

12
 Teten Masduki, Urgensi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu, Jakarta 29 November 2008. 
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Oleh karenanya, menurut Teten Masduki, diperlukan standar pengaturan dana 

kampanye yang terdiri dari pembatasan belanja yang realistis dan sumbangan, larangan 

terhadap praktek-praktek korupsi dan ilegal, larangan bagi jenis-jenis pengeluaran dan 

sumbangan/sumber tertentu (asing, perusahaan komersial, tidak jelas identitasnya, dan lain 

sebagainya), penggunaan identitas/sumber dana kampanye, pengaturan subsidi pemerintah 

dan pemakaian fasilitas pemerintah, pemisahan rekening parpol dan rekening dana 

kampanye, dan audit dan transparansi dana kampanye (audit dan public disclosure).13 

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, dkk., secara lebih detil aspek yang diatur 

dalam dana kampanye ini menyangkut sumber dana kampanye, wujud dana kampanye, batas 

maksimal sumbangan dari berbagai pihak yang diizinkan memberikan sumbangan, jumlah 

maksimal pengeluaran kampanye, persyaratan tentang identitas penyumbang dan asal-usul 

sumbangan, tata cara pembukuan dana kampanye yang harus terpisah dari pembukuan 

penerimaan dan pengeluaran partai untuk kegiatan nonkampanye, pencatatan penerimaan 

dalam bentuk uang pada rekening khusus dana kampanye, mekanisme pelaporan penerimaan 

dan pengeluaran kampanye, persyaratan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat ditunjuk 

oleh KPU untuk mengaudit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, 

mekanisme kerja KAP, prosedur audit, larangan, dan sanksi.  

  

                                                           
13

 Ibid. 



www.ahsanulminan.webs.com Page 14 
 

PERUBAHAN KONSTALASI POLITIK DI INDONESIA DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP PENGATURAN TENTANG DANA 

KAMPANYE DALAM PEMILU 

 

A. Sejarah singkat pengaturan dana kampanye 

Indonesia telah mengalami 9 kali pemilu 
14

. Pada pemilu pertama tahun 1955 yang 

diselenggarakan pada masa orde lama, hingga pemilu terakhir yang diselenggarakan oleh 

pemerintahan Orde Baru, isu dana kampanye belum mendapatkan perhatian yang 

proporsional dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang pemilu.  

Pengaturan tentang dana kampanye belum dicantumkan dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan tentang Pemilihan Umum pada masa orde lama. Pengaturan tentang 

dana kampanye Pemilu sama sekali tidak dicantumkan dalam:  

(a) UU nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1954, yang menjadi dasar 

pelaksanaan Pemilu tahun 1955,  

(b) UU nomor 15/1969, tentang Pemilihan Umum Anggota Badan 

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1971,  

(c) UU nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 1969 yang menjadi 

dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1977,  

                                                           
14

 Pemilihan Umum di Indonesia dimulai untuk pertama kalinya pada tahun 1955 pada masa orde lama, 

selanjutnya pada masa Orde Baru pemilu dilaksanakan pada tahun 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 

1987, pemilu 1992, dan pemilu 1997. Setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, pada masa reformasi 

pemilu diselenggarakan pada tahun 1999, pemilu 2004 dan terakhir adalah pemilu 2009. 
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(d) UU nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan  atas UU nomor 15 tahun 1969  tentang 

Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana 

telah diubah oleh UU UU nomor 4 tahun 1971 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 

tahun 1982,  

(e) UU nomor 1 tahun 1985 tentang Perubahan  atas UU nomor 15 tahun 1969  tentang 

Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana 

telah diubah oleh UU UU nomor 4 tahun 1971 dan UU nomor 2 tahun 1980 yang menjadi 

dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1987,  

(f) PP nomor 37 tahun 1990 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1992,  

(g) PP nomor 74 tahun 1996 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1997. 

Baru pada pemilu tahun 1999, sistem hukum & perundang-undangan pemilu di 

Indonesia mengintrodusir pengaturan tentang dana kampanye. Semangat reformasi untuk 

membentuk system pemerintahan yang demokratis membawa bangsa Indonesia ke dalam 

consensus untuk membentuk system kepartaian yang multi-partai, system pemilu yang tidak 

hanya menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebeas dan rahasia, tetapi juga ditambah 

dengan asas jujur dan adil. Salah satu implementasi dari komitmen tersebut adalah 

diadopsinya pengaturan tentang dana kampanye dalam UU nomor 3 tahun 1999 tentang 

Pemilihan Umum. 

UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar 

pelaksanaan Pemilu tahun 1999 pasal 48 dan pasal 49 mengatur tentang dana kampanye 

Pemilu. Cakupan pengaturan tentang dana kampanye dalam UU ini diatur dalam 4 ayat pada 
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pasal 48 dan 3 ayat dalam pasal 49. Dalam ketentuan UU ini, dana kampanye dapat berasal 

dari kas pemerintah disamping dari kas partai politik dan sumbangan pihak ketiga 
15

. 

Dalam perkembangannya, pengaturan tentang dana kampanye untuk Pemilu tahun 

2004 yang diatur dalam UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota 

DPR,DPD dan DPRD, dan UU nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 

Wakil Presiden, mengalami kemajuan dalam perspektif keluasan cakupan pengaturannya. 

UU nomor 12 tahun 2003 mencantumkan pengaturan tentang dana kampanye menjadi satu 

bagian tersendiri yang terdiri atas 3 pasal dan total 11 ayat. Sedangkan dalam UU nomor 23 

tahun 2003, pengaturan tentang dana kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur 

dalam 3 pasal dan 17 ayat. Pengaturan dana kampanye ini juga sudah mulai lebih detail 

dengan mencantumkan batasan maksimal sumbangan dana kampanye. 

Pengaturan tentang dana kampanye dalam Pemilu 2009 semakin luas cakupannya. 

UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD 

mencantumkan 11 pasal terkait dengan pengaturan dana kampanye dengan pengaturan yang 

lebih rinci baik mencakup batasan maksimal sumbangan, perincian pihak-pihak yang 

dilarang memberikan sumbangan, waktu penyampaian laporan dana kampanye, dan sanksi 

atas pelanggaran dana kampanye 
16

. Sedangkan UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden mencantumkan 10 pasal yang mengatur dana kampanye 

17
. 

                                                           
15

 UU nomor 3 tahun 1999, pasal 49 ayat (1) 

16
 UU nomor 10 tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD, pasal 129-140 

17
 UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasal 94-103 
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B. Analisis pengaruh perubahan konfigurasi politik terhadap pengaturan 

dana kampanye 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, perubahan konfigurasi politik dalam 

sebuah Negara sangat berpotensi untuk mempengaruhi perubahan karakter hukumnya. Pada 

era Orde Baru, meskipun Presiden Soeharto selalu menasbihkan diri dan pemerintahannya 

telah menerapkan prinsip demokrasi, namun lebih tepat kiranya bila dikatakan bahwa model 

demokrasi yang diterapkan adalah model Westminster model of democracy, dimana salah 

satu karakter yang terlihat adalah diterapkannya system perwakilan representative eksklusif, 

dimana DPR diposisikan sebagai satu-satunya representasi rakyat yang formal, sehingga 

elemen demokrasi lainnnya tidak diperhitungkan dalam proses penentuan kebijakan. 

Hal ini tampak jelas dari kurang diakomodasinya aspirasi kebijakan yang muncul 

dari elemen demokrasi di luar parlemen selama masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa 

tersebut, elemen demokrasi non-parlemen dianggap sebagai “organisasi tanpa bentuk (OTB)” 

dan bahkan tak jarang dikaitkan dengan anasir PKI. Dampak selanjutnya, aspirasi kelompok-

kelompok ini diabaikan.    

Dalam konfigurasi politik demikian, kekuasaan Pemerintah yang kuat, ditopang 

oleh parlemen yang didominasi oleh kekuatan partai pendukung pemerintah menjadikan 

rezim yang berkuasa dapat dengan bebas melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan 

status quo 
18

. Pemilihan umum yang pada dasarnya menjadi instrument demokratis untuk 

                                                           
18 Dalam rangka mempertahankan status quo, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan paket 5 undang-undang 

politik sebagai instrument untuk mengendalikan kekuatan politik baik di level parlemen maupun masyarakat. 

Presiden Soeharto juga mendorong terbentuknya system multi-partai sederhana melalui kebijakan fusi antar 

partai politik yang pada akhirnya mempersempit jumlah partai politik hanya menjadi 2 partai yakni PPP dan PDI 

ditambah Golkar 
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mewadahi proses pengisian jabatan politik dan sirkulasi elit pemimpin politik, hanya menjadi 

moment formal untuk mempertahankan tampuk kekuasaan
19

.  

Situasi yang berbalik secara frontal terjadi ketika era reformasi dimulai yang 

menghasilkan terbukanya kran demokrasi. System multi partai mulai diterapkan yang 

selanjutnya menghasilkan perubahan konfigurasi politik baru di parlemen hasil pemilu 1999. 

Didukung oleh terbukanya akses bagi masyarakat sipil dalam melakukan partisipasi pada 

proses penentuan kebijakan public, maka proses pembuatan kebijakan tentang pemilu 

semakin partisipatif
20

, dan menghasilkan perkembangan yang luar biasa, termasuk dalam 

pengaturan tentang dana kampanye.   

1. Pengaruh terhadap cakupan pengaturan tentang dana kampanye 

Sebagaimana diuraikan di muka, Pemerintahan Orde Baru memiliki intense 

yang kuat untuk membentuk system politik yang mampu menopang dan melanggengkan 

hegemoni kekuasaanya. Pada masa ini, pemilu sebagai prosedur demokrasi, hanya 

dijadikan sebagai prosesi ceremonial untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat, sehingga 

diciptakan istilah pemilu sebagai “pesta demokrasi” yang secara harfiyah berarti 

mereduksi kesakralan makna proses pendelegasian kedaulatan rakyat menjadi hanya 

sekedar pesta. 

Dengan konteks latar belakang politik tersbut, tidak heran bila politik hokum 

tentang pemilu pada masa orde baru tidak mengalami perkembangan berarti, dan bahkan 

                                                           
19 Selama Pemerintahan Orde Baru, Pemerintah dan DPR sangat jarang melakukan perubahan UU tentang Pemilu, 

dan bahkan pengaturan tentang pemilu cenderung dimonopoli oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah. 

20 Salah satu capaian fenomenal dari era reformasi terkait dengan deliberasi politik adalah disahkannya UU nomor 

10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang salah satu isinya mengatur tentang 

tata cara pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 
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produk hokum berupa pengaturan tentang pemilu lebih banyak dikeluarkan oleh 

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah. Hingga pemilu terkahir pada era Orde Baru 

yakni Pemilu tahun 1997, dasar hokum pada level undang-undang yang dijadikan rujukan 

masih UU yang disahkan tahun 1985 yang pada dasarnya merupakan perubahan ketiga 

atas UU nomor 15 tahun 1969. Hal ini menunjukkan bahwa Orde Baru memiliki motif 

yang sangat kuat untuk menjadikan pemilu hanya sebagai proses formal untuk 

memperbarui dukungan politiknya, tanpa memiliki niatan untuk memperbaiki system 

pemilu dalam rangka menghasilkan output yang lebih baik. 

Stagnasi ini juga terlihat dalam pengaturan tentang dana kampanye pemilu. 

Pengaturan tentang dana kampanye pemilu dalam Pemilu di masa Orde Baru tidak 

menjadi bagian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.  UU nomor 15/1969, 

tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang 

menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 1971, UU nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan atas 

UU nomor 5 tahun 1969 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1977, UU nomor 

2 tahun 1980 tentang Perubahan  atas UU nomor 15 tahun 1969  tentang Pemilihan 

Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah 

oleh UU UU nomor 4 tahun 1971 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1982, 

UU nomor 1 tahun 1985 tentang Perubahan  atas UU nomor 15 tahun 1969  tentang 

Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana 

telah diubah oleh UU UU nomor 4 tahun 1971 dan UU nomor 2 tahun 1980 yang menjadi 

dasar pelaksanaan Pemilu tahun 1987, PP nomor 37 tahun 1990 yang menjadi dasar 

pelaksanaan Pemilu tahun 1992, dan PP nomor 74 tahun 1996 yang menjadi dasar 
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pelaksanaan Pemilu tahun 1997 tidak mencantumkan sama sekali tentang pengaturan 

dana kampanye pemilu. 

Berakhirnya Orde Baru melahirkan kembali fragmentasi ideologi dalam 

masyarakat. Berbagai kelompok dengan latar belakang ideologi yang beranekaragam, 

mulai dari muslim radikal, sosialis, nasionalis, muncul dan bersaing untuk mendapatkan 

pengaruh politik. Perkembangan politik ini mendorong diterapkannya system multipartai 

dalam Pemilu 1999. 

Praktik berdemokrasi di Indonesia masa transisi mendapatkan pengakuan luas 

dari dunia internasional. Dalam indeks yang disusun oleh Freedom House tentang hak 

politik dan kebebasan sipil Indonesia sejak pemilu 1999 hingga masa konsolidasi 

demokrasi saat ini berhasil masuk dalam kategori “negara bebas”. Hal ini berbeda dengan 

kepolitikan masa Orde Baru yang dikategorikan sebagai dengan kebebasan yang sangat 

minimal (partly free). 

Terbukanya kran demokrasi pada masa reformasi melahirkan semangat untuk 

membangun system pelitik yang demokratis, salah satunya adalah mendorong 

terbentuknya system pemilu yang lebih baik. Tidak hanya penerapan system multi-partai 

saja, dalam pemilu di era reformasi ini, perbaikan system demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemilu juga ditandai oleh: 

a) Diberlakukannya pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah 

b) Diberlakukannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung 

c) Diberlakukan system proporsional terbuka pada pemilu 2004, dan ditingkatkan 

lagi menjadi system penentuan calon terpilih melalui suara terbanyak. 

d) Dan lain-lain. 
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Di samping perubahan-perubahan tersebut, terdapat pula perkembangan baru 

yang signifikan dalam pengaturan  tentang dana kampanye, dimana pengaturan ini mulai 

diintrodusir dalam UU nomor 3 tahun 1999. Pengaturan ini terus mengalami perbaikan 

baik dari aspek cakupan pengaturan maupun kualitas sanksi terhadap pelanggaran dana 

kampanye.  

Perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari kontribusi 3 factor yang saling 

berkaitan: 

a) Munculnya kekuatan politik baru di DPR yang termanifestasikan dalam frkasi-fraksi 

baru yang termasuk dalam kategori partai menengah, seperti Fraksi Partai Amanat 

Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan lain-lain. 

Fraksi-fraksi baru ini memiliki misi yang besar untuk mendorong perbaikan system 

penyelenggaraan pemilu secara lebih fair dan adil, agar dapat menjamin tersedianya 

kesempatan bagi mereka untuk berkompetisi secara sehat dalam Pemilu berikutnya. 

Fraksi-fraksi ini juga memiliki minat yang besar dalam mendorong terwujudnya 

transparansi dana kampanye, agar dapat mencegah terjadinya manipulasi dana 

kampanye yang pada akhirnya akan mempersempit kesempatan mereka dalam Pemilu 

berikutnya. 

b) Deliberasi dalam proses pengambilan keputusan di DPR yang diterapkan terutama 

sejak diberlakukannya UU nomor 10 tahun 2004, telah memberikan ruang bagi 

elemen demokrasi non-parlemen untuk secara aktif terlibat dalam memberikan 

masukan terhadap rancangan undang-undang. Dalam proses penyusunan rancangan 

undang-undang Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009, berbagai kelompok pro-

demokrasi secara aktif melakukan konsolidasi untuk mengadvokasi pembahasan 



www.ahsanulminan.webs.com Page 22 
 

RUU ini. Beberapa oraganisasi peminat pemilu seperti Komite Independen Pemantau 

Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Centre for 

Electoral Reform (CETRO) 
21

, maupun organisasi yang tidak terkait langsung dengan 

Pemilu namun concern terhadap isu transparansi anggaran dan anti korupsi, seperti 

Indonesian Corruption Watch (ICW), melakukan lobby-lobby politik kepada DPR 

untuk mendesakkan gagasan tentang transparansi dana kampanye. 

c) Kebebasan pers yang tumbuh seiring dengan dimulainya era reformasi juga memiliki 

kontribusi yang signifikan dalam turut mendorong reformasi system pemilu. 

Pemberitaan tentang diskursus pemilu yang disuarakan oleh media massa turut 

berkontribusi positif dalam mempengaruhi para penentu kebijakan dan masyarakat. 

Adapun perkembangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

ASPEK PEMILU 1999 PEMILU 2004 PEMILU 2009 

UU Nomor 3 tahun 

1999 

Pemilu Legislatif Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden 

Pemilu Legisatif Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden 

UU nomor 12 tahun 

2003 

UU nomor 23 tahun 2003 UU nomor 10 tahun 

2008 

UU nomor 42 tahun 

2008 

Cakupan 

Pengaturan 

UU ini hanya 

mencakup 

pengaturan tentang 

sumber dana 

kampanye, batas 

maksimal 

sumbangan, laporan 

dan audit dana 

kampanye, dan 

sanksi yang 

memadukan antara 

sanksi administrative 

UU ini mengalami 

sedikit kemajuan 

dengan mengatur 

prosedur audit, serta 

mewajibkan KPU 

untuk 

mengumumkan hasil 

audit dana 

kampanye, namun 

sedikit mengalami 

kemunduran karena 

tidak menerapkan 

UU ini mengalami sedikit 

kemajuan dengan 

mengatur prosedur audit, 

serta mewajibkan KPU 

untuk mengumumkan 

hasil audit dana 

kampanye 

UU ini mengalami 

kemajuan dengan 

memilah anatar 

laporan penerimaan 

dan penggunaan 

dana kampanye, 

serta mengatur 

tentang pembukuan 

dana kampanye, 

serta memadukan 

antara sanksi 

administrative dan 

UU ini mengalami 

kemajuan dengan 

memilah anatar laporan 

penerimaan dan 

penggunaan dana 

kampanye, serta 

mengatur tentang 

pembukuan dana 

kampanye, namun tidak 

mengintrodusir sanksi 

administrative. 

                                                           
21

 CETRO menyelenggarakan survey pada tahun 2003 untuk menjajaki pendapat public tentang system pemilu 

tahun 2009, salah satu materi questionernya adalah terkait dengan pembatasan besaran jumlah sumbangan 

dana kampanye pemilu. Lihat HASIL JAJAK PENDAPAT “PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG UU PEMILU 

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: SURVEI DI LIMA KOTA”  
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dan pidana sanksi administrasi pidana 

Pengaturan 

tentang 

sumber dana 

kampanye 

Dana kampanye 

dapat berasal dari22: 

1. Partai politik 

2. Pemerintah yang 

berasal dari APBN 

dan APBD 

3. Pihak lain yang 

tidak mengikat, 

yang mencakup 

badan swasta, 

yayasan, 

perusahaan dan 

perseorangan 

Dana kampanye 

dapat berasal dari23: 

1. Anggota dan 

pengurus parpol 

termasuk calon 

anggota legislative 

2. Sumbangan dari 

pihak lain yang 

meliputi 

perorangan atau 

badan hokum 

swasta 

Dana kampanye dapat 

berasal dari24: 

a. Pasangan Ca-lon;  

b. partai politik dan/atau 

gabungan partai 

politik yang 

mencalonkan;  

c. sumbangan pihak-

pihak lain yang tidak 

mengikat yang 

meliputi sumbangan 

perseorangan 

dan/atau badan 

hukum swasta. 

Dana kampanye 

dapat berasal dari 25: 

a. partai politik; 

b.calon anggota 

DPR, DPRD 

provinsi, dan 

DPRD 

kabupaten/kota 

dari partai politik 

yang 

bersangkutan; dan 

c.sumbangan yang 

sah menurut 

hukum dari pihak 

lain 

Dana kampanye dapat 

berasal dari 26: 

Pasangan calon 

Partai politik pengusung 

Pihak lain berupa 

sumbangan yang tidak 

mengikat, yang dapat 

berasal dari 

perseorangan, 

kelompok, perusahaan, 

dan/atau badan hokum 

non pemerintah 

 

Pengaturan 

tentang 

batasan  

sumbangan 

Batas dana 

kampanye yang 

dapat diterima oleh 

Partai Politik Peserta 

Pemilu ditetapkan  

oleh KPU 27 

1. Sumbangan dari 

perseorangan 

maksimal Rp. 100 

juta 

2. Sumbangan dari 

badan hokum 

maksimal Rp. 750 

juta28. 

1. Sumbangan dari 

perseorangan 

maksimal Rp. 100 juta 

2. Sumbangan dari badan 

hokum maksimal Rp. 

750 juta 29 

1. Sumbangan dari 

perseorangan 

maksimal Rp. 1 

milyar 

2. Sumbangan dari 

badan hokum 

maksimal Rp. 5 

milyar 30 

1. Sumbangan dari 

perseorangan 

maksimal Rp. 1 

milyar 

2. Sumbangan dari 

badan hokum 

maksimal Rp. 5 

milyar 31 

Pengaturan 

tentang 

laporan dana 

kampanye 

Dana Kampanye 

Pemilihan Umum 

diaudit oleh  

Akuntan Publik, dan 

hasilnya dilaporkan 

1. Jumlah sumba-

ngan lebih dari Rp 

5 juta wajib dila-

porkan kepada 

KPU/KPU 

1. Jumlah sumba-ngan 

lebih dari Rp 5 juta 

wajib dila-porkan 

kepada KPU/KPU 

Provinsi/KPU 

1. Laporan dana 

kampanye Partai 

Politik dan DPD 

Peserta Pemilu 

yang meliputi 

1. Pasangan Calon dan 
tim Kampanye di 
tingkat pusat 
melaporkan 
penerimaan dana 

                                                           
22 UU nomor 3 tahun 1999, pasal 48 ayat (1) 

23 UU nomor 12 tahun 2003, pasal 78 ayat (1) 

24 UU nomor 23 tahun 2003, pasal 43 ayat (1) 

25 UU nomor 10 tahun 2008, pasal 129 ayat (2) 

26 UU nomor 42 tahun 2008, pasal 94, ayat (2) 

27
 UU nomor 3 tahun 1999, op.cit pasal 48 ayat (2) 

28 UU nomor 12 tahun 2003, op.cit, pasal 78 ayat (2) 

29
 UU nomor 23 tahun 2003, op.cit, pasal 78 ayat (3) 

30
 UU nomor 10 tahun 2008, op.cit pasal 131 ayat (1) dan (2) 

31
 UU nomor 42 tahun 2008, pasal 96 ayat (1) dan (2) 
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oleh Partai Politik 

Peserta Pemilihan 

Umum kepada KPU 

15 hari sebelum hari 

pemungutan suara 

dan 25 hari sesudah 

hari pemungutan 

suara 32 

Provinsi/KPU 

Kabupaten/Kota 

mengenai bentuk, 

jumlah 

sumbangan, dan 

identitas lengkap 

pemberi 

sumbangan.  

2. KPU/KPU 

Provinsi/KPU 

Kabupaten/Kota 

mengumumkan 

laporan 

sumbangan 

kepada 

masyarakat 

melalui media 

massa 33. 

 

Kabupaten/Kota 

mengenai bentuk, 

jumlah sumbangan, 

dan identitas lengkap 

pemberi sumbangan 

2. Laporan sumbangan 

dana kampanye,  

disampaikan oleh 

Pasangan Calon 

kepada KPU satu hari 

sebelum masa 

kampanye dimulai dan 

satu hari sesudah 

masa kampanye 

berakhir.   

3. KPU mengu-mumkan 

melalui media massa 

laporan sumbangan 

dana kampanye setiap 

Pasangan Calon 

kepada masyarakat 

satu hari setelah 

menerima laporan dari 

Pasangan Calon 

4. Laporan dana 

kampanye diserahkan 

kepada KPU paling 

lambat 3 hari setelah 

hari pemungutan 

suara. 

 

penerimaan dan 

pengeluaran 

disampaikan 

kepada kantor 

akuntan publik 

yang ditunjuk oleh 

KPU paling lama 

15  hari sesudah 

hari/tanggal 

pemungutan suara. 

2.  

Kampanye kepada 
KPU 1 hari sebelum 
dimulai Kampanye 
dan 1 hari setelah 
berakhirnya 
Kampanye yang 
memuat  nama atau 
identitaspenyumbang, 
alamat, dan nomor 
telepon yang dapat 
dihubungi. 

2. KPU mengumumkan 
laporan penerimaan 
dana Kampanye 
setiap Pasangan 
Calon kepada 
masyarakat melalui 
media massa 1 (satu) 
hari setelah 
menerima laporan 
dana Kampanye dari 
Pasangan Calon 34. 

3. Laporan penggunaan 
dana kampanye 
disampaikan oleh 
pasangan calon 
kepada KPU paling 
lama 14 hari sejak 
berakhirnya masa 
Kampanye 35 

Audit laporan 

dana 

kampanye 

 Seluruh laporan 

dana kampanye 

peserta Pemilu, baik 

penerimaan maupun 

pengeluaran, wajib 

diserahkan kepada 

akuntan publik 

terdaftar selambat-

lambatnya 60 hari 

1. KPU wajib 

menyerahkan laporan 

dana kampanye 

kepada kantor akuntan 

publik selambat-

lambatnya 2 hari 

setelah KPU menerima 

laporan dana 

kampanye dari 

1. Kantor akuntan 

publik 

menyampaikan 

hasil audit kepada 

KPU, KPU provinsi, 

dan KPU 

kabupaten/kota 

paling lama 30 hari 

sejak diterimanya 

1. KPU, KPU provinsi, 
KPU kabupaten/kota 
menyampaikan 
laporan penerimaan 
dan penggunaan dana 
Kampanye yang 
diterima dari Pasangan 
Calon dan tim 
Kampanye kepada 
kantor akuntan publik 

                                                           
32 UU nomor 3 tahun 1999, op.cit pasal 48 ayat (1) 

33
 UU nomor 12 tahun 2003, op.cit, pasal 78 ayat (4) 

34
 UU nomor 42 tahun 2008, op.cit, pasal 99 

35
 Ibid, pasal 100 ayat (1) 
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sesudah hari 

pemungutan suara 
36 

Pasangan Calon.  

2. Kantor akuntan publik 

wajib menyelesaikan 

audit selambat-

lambatnya 15 hari 

setelah diterimanya 

laporan dana 

kampanye dari KPU.  

3. Hasil audit diumumkan 

oleh KPU selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari 

setelah KPU menerima 

laporan hasil audit dari 

kantor akuntan publik. 

4. Laporan dana 

kampanye yang 

diterima KPU wajib 

dipelihara dan terbuka 

untuk umum 

laporan. 

2. KPU, KPU provinsi, 

dan KPU 

kabupaten/kota 

memberitahukan 

hasil audit dana 

kampanye Peserta 

Pemilu masing-

masing kepada 

Peserta Pemilu 

paling lama 7 hari 

setelah KPU, KPU 

provinsi, dan KPU 

kabupaten/ kota 

menerima hasil 

audit dari kantor 

akuntan publik. 

3. KPU, KPU provinsi, 

dan KPU 

kabupaten/kota 

mengumumkan 

hasil pemeriksaan 

dana kampanye 

kepada publik 

paling lambat 10 

hari setelah 

diterimanya 

laporan hasil 

pemeriksaan 

yang ditunjuk paling 
lama 7 hari sejak 
diterimanya laporan. 

2. Kantor akuntan publik 
menyampaikan hasil 
audit kepada KPU, 
KPU provinsi dan KPU 
kabupaten/kota paling 
lama 45 hari sejak 
diterimanya laporan. 

3. KPU, KPU provinsi 
dan KPU 
kabupaten/kota 
memberitahukan hasil 
audit dana Kampanye 
kepada masing-
masing Pasangan 
Calon dan tim 
Kampanye paling lama 
7 hari setelah KPU, 
KPU provinsi dan KPU 
kabupaten/kota 
menerima hasil audit 
dari kantor akuntan 
publik. 

4. KPU, KPU provinsi, 
dan KPU 
kabupaten/kota 
mengumumkan hasil 
audit dana Kampanye 
kepada masyarakat 
paling lama 10 hari 
setelah diterimanya 
laporan hasil audit dari 
kantor akuntan publik 

Pengaturan 

tentang sanksi 

1. Pelanggaran 

terhadap ketentuan 

tentang sumber 

penerimaan dana 

kampanye dan 

batasan dana 

kampanye, diancam 

dengan hukuman 

administrative 

berupa 37: 

1. Setiap orang yang 

member atau 

menerima dana 

kampanye 

melebihi batas 

yang ditentukan 

diancam dengan 

hukuman penjara 

paling sedikit 4 

bulan dan paling 

1. Pasangan calon yang 

melanggar ketentuan 

tentang larangan 

menerima sumbangan 

dari pihak yang 

dilarang, dikeneakan 

sanksi administrative 

berupa pembatalan 

sebagai peserta pemilu 
40. 

1. Partai politik dan 

calon anggota DPD 

yang tidak 

menyampaikan 

laporan awal dana 

kampanye pada 

waktu yang 

ditentukan dikenai 

sanksi berupa 

pembatalan 

1. Setiap orang yang 

memberi atau 

menerima dana 

kampanye melebihi 

batas yang ditentukan 

dipidana dengan 

pidana penjara paling 

singkat 6 bulan dan 

paling lama 24 bulan 

dan denda paling 

                                                           
36

 UU nomor 12 tahun 2003, op.cit, pasal 79 ayat (1) 

37 UU nomor 3 tahun 1999, op.cit, pasal 48 ayat (4), pasal 49 ayat (2) dan (3) junto UU nomor 2 tahun 1999 tentang 

partai politik pasal 17 dan 18 

40
 UU nomor 23 tahun 2003. Pasal 45 ayat (4) 
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a. Penghentian 

pemberian 

anggaran dari 

APBN dan APBD 

b. Dilarang 

mengikuti pemilu 

berikutnya 

c. pembekuan atau 

pembubaran 

partai politik oleh 

Mahkamah Agung 

2. setiap orang yang 

memberikan 

sumbangan dana 

kampanye melebihi 

batas yang 

ditentukan diancam 

dengan hukuman 

penjara paling lama 

3 bulan atau denda 

paling banyak 10 

juta 38 

lama 24 bulan 

dan/atau denda 

paling sedikit 200 

juta dan paling 

banyak 1 milyar 

2. Setiap orang yang 

dengan sengaja 

menerima atau 

memberi dana 

kampanye dari 

atau kepada 

pihak-pihak yang 

dilarang, diancam 

dengan pidana 

penjara paling 

singkat 4 bulan 

atau paling lama 

24 bulan dan/atau 

denda paling 

sedikit 200 juta 

atau paling 

banyak 1 miliar.  

3. Setiap orang yang 

dengan sengaja 

memberikan 

keterangan yang 

tidak benar dalam 

laporan dana 

kampanye Pemilu, 

diancam dengan 

pidana penjara 

paling singkat 2 

bulan atau paling 

lama 12 bulan 

dan/atau denda 

paling sedikit 1  

juta atau paling 

banyak 10 juta 39 

2. Setiap orang yang 

memberi atau 

menerima dana 

kampanye melebihi 

batas yang ditentukan 

diancam dengan 

hukuman penjara 

paling sedikit 4 bulan 

dan paling lama 24 

bulan dan/atau denda 

paling sedikit 200 juta 

dan paling banyak 1 

milyar 

3. Setiap orang yang 

dengan sengaja 

menerima atau 

memberi dana 

kampanye dari atau 

kepada pihak-pihak 

yang dilarang, diancam 

dengan pidana penjara 

paling singkat 4 bulan 

atau paling lama 24 

bulan dan/atau denda 

paling sedikit 200 juta 

atau paling banyak 1 

miliar.  

4. Setiap orang yang 

dengan sengaja 

memberikan 

keterangan yang tidak 

benar dalam laporan 

dana kampanye 

Pemilu, diancam 

dengan pidana penjara 

paling singkat 2 bulan 

atau paling lama 12 

bulan dan/atau denda 

paling sedikit 1  juta 

atau paling banyak 10 

juta 

sebagai peserta 

pemilu di wilayah 

yang bersangkutan 
41 

2. Partai politik dan 

calon anggota DPD 

yang tidak 

menyampaikan 

laporan 

penerimaan dan 

penggunaan dana 

kampanye pada 

waktu yang 

ditentukan kepada 

akuntan public 

yang ditunjuk KPU 

dikenakan sanksi 

berupa tidak 

ditetapkannya 

calon anggota 

DPR, DPRD 

provinsi, DPRD 

kab/Kota, DPD 

yang 

bersangkutan. 

3. Setiap orang yang 

memberi atau 

menerima dana 

kampanye melebihi 

batas yang 

ditentukan dipidana 

dengan pidana 

penjara paling 

singkat 6 bulan dan 

paling lama 24 

bulan dan denda 

paling sedikit 1 

miliar dan paling 

banyak 5 miliar 

4. Peserta pemilu 

yang terbukti 

sedikit 1 miliar dan 

paling banyak 5 miliar 

2. Pelaksana Kampanye 
yang menerima dan 
tidak mencatatkan 
dana Kampanye 
berupa uang dalam 
pembukuan khusus 
dana Kampanye 
dan/atau tidak 
menempatkannya 
pada rekening khusus 
dana Kampanye 
Pasangan Calon, 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
singkat 12 bulan dan 
paling lama 48 bulan 
dan denda sebanyak 
tiga kali dari jumlah 
sumbangan yang 
diterima 

3. Pelaksana Kampanye 
yang menerima dan 
tidak mencatatkan 
berupa barang atau 
jasa dalam 
pembukuan khusus 
dana Kampanye, 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
singkat 12 bulan dan 
paling lama 48 bulan 
dan denda sebanyak 
tiga kali dari jumlah 
sumbangan yang 
diterima. 

4. Pasangan Calon yang 
menerima sumbangan 
dari pihak yang 
dilarang dan tidak 
melaporkan kepada 
KPU dan/atau tidak 
menyetorkan ke kas 
negara, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling singkat 12 bulan 

                                                           
38

 Ibid, pasal 73 ayat (11) 

39
 UU nomor 12 tahun 2003, pasal 138 ayat (6) dan (7) 

41
 UU nomor 10 tahun 2008, pasal 138 ayat (1) dan (2) 
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menerima 

sumbangan 

dan/atau bantuan 

dari pihak-pihak 

yang dilarang, 

dipidana dengan 

pidana penjara 

paling singkat 12 

bulan dan paling 

lama 36 bulan dan 

denda paling 

sedikit 12 juta dan 

paling banyak 36 

juta 42 

 

dan paling lama 48 
bulan dan denda 
sebanyak tiga kali dari 
jumlah sumbangan 
yang diterima. 

5. Pelaksana Kampanye 
yang menggunakan 
dana dari sumbangan 
yang dilarang dan/atau 
tidak melaporkan 
dan/atau tidak 
menyetorkan ke kas 
negara sesuai batas 
waktu yang ditentukan, 
dipidana dengan 
pidana penjara paling 
singkat 6 bulan dan 
paling lama 24 bulan 
dan denda sebanyak 
tiga kali dari jumlah 
sumbangan yang 
diterima. 

6. Setiap orang yang 
melanggar larangan 
menggunakan 
anggaran, dipidana 
dengan pidana penjara 
paling singkat 6  bulan 
dan paling lama 36 
bulan dan denda 
paling sedikit 100  juta 
dan paling banyak 1 
miliar 43 

 

Dari matrik tersebut di atas, terlihat sangat jelas, bahwa pada masa reformasi, 

pemilu yang diselenggarakan sejak tahun 1999, hingga 2009, terdapat dinamika yang 

sangat progressive dalam pengaturan tentang dana kampanye pemilu. Perkembangan ini 

terlihat dari semakin meluasnya cakupan pengaturan tentang dana kampanye pemilu, dan 

juga meningkatnya kualitas sanksi yang diatur terhadap pelanggaran dana kampanye 

pemilu. 

                                                           
42

 Ibid, pasal 276 dan 277 

43
 UU nomor 42 tahun 2008, pasal 220-223 
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2. Pengaruh terhadap model pengaturan sanksi 

Apabila kita lihat table di atas dan kita perbandingkan model pengaturan tentang 

sanksi atas pelanggaran dana kampanye, maka akan terlihat perubahan fluktuatif dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan hukum dalam pelaksanaan 

pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009. 

 Dinamika pengaturan sanksi pelanggaran dana kampanye dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

Pertama, Penerapan pendekatan repressif dipadukan dengan pendekatan 

restitutif dalam pengaturan sanksi pelanggaran atas larangan dana kampanye. Pendekatan 

repressif ini terlihat dari pengaturan bentuk sanksi pelanggaran melalui bentuk sanksi 

pidana pemilu, sedangkan pendekatan restitutif ini diindikasikan dalam bentuk 

pengaturan sanksi administrative terhadap pelanggaran dana kampanye. UU nomor 3 

tahun 1999  mengadopsi kedua pendekatan ini. Pasal 48 dan 49 UU ini mengatur tentang 

sanksi administrative terhadap pelanggaran atas ketentutan penerimaan dana kampanye 

dari pihak-pihak yang dilarang. Adapun sanksi administrasi yang diatur berupa 

penghentian pemberian anggaran dari APBN dan APBD, atau dilarang mengikuti pemilu 

berikutnya, atau pembekuan atau pembubaran partai politik oleh Mahkamah Agung. UU 

ini juga mengintrodusir sanksi pidana bagi pihak yang memberikan sumbangan dana 

kampanye melebihi batas yang ditentukan, yakni setiap orang yang memberikan 

sumbangan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan diancam dengan hukuman 

penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 10 juta. 
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Model pendekatan ini dipergunakan dalam pemilu tahun 1999 dan pemilu tahun 

2009, yakni melalui UU nomor 3 tahun 1999, UU nomor 10 tahun 2008 dan UU nomor 

42 tahun 2009. 

Kedua, model pendekatan repressive, yakni penekanan kepada penerapan sanksi 

pidana terhadap pelanggaran dana kampanye. Pendekatan ini dipergunakan pada pemilu 

2004, dimana pada pemilu tersebut undang-undang nomor 12 tahun 2003 dan undang-

undang nomor 23 tahun 2003 hanya mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran atas 

larangan terkait dengan dana kampanye. 

Ketiga, Model tahun 2009. Model penerapan sanksi pelanggaran dana 

kampanye dalam pemilu 2009, jika diperbandingkan antara pengaturan dalam pemilu 

legislative melalui UU nomor 10 tahun 2008 dengan pengaturan dalam pemilu presiden 

dan wakil presiden melalui UU nomor 42 tahun 2008, terdapat perbedaan yang 

fundamental. UU nomor 10 tahun 2008 menerapkan perpaduan antara sanksi 

administrative dan pidana terhadap pelanggaran dana kampanye oleh peserta pemilu. 

Saknsi administrative yang diatur terdiri atas 2 bentuk: pertama, pembatalan sebagai 

peserta pemilu, dan kedua; pembatalan penetapan sebagai calon terpilih.  Namun dalam 

UU nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, 

ancaman sanksi atas pelanggaran dana kampanye hanya diatur melalui sanksi pidana, 

tanpa sanksi administrative.  
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan atas kajian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Konfigurasi politik pada masa Orde Baru yang didominasi oleh kekuatan rejim Soeharto 

yang memiliki motif politik untuk mempertahankan status quo mempengaruhi karakter 

produk hokum tentang dana kampanye pemilu, dimana produk hokum tentang pemilu pada 

masa orde baru tidak sama sekali mengatur tentang dana kampanye. 

2. Transisi politik yang terjadi pada era reformasi yang diikuti oleh perubahan konfigurasi 

politik dalam pemilu 1999 mempengaruhi karakter produk hokum tentang pemilu. 

Munculnya keinginan yang kuat di antara kekuatan politik pada era reformasi untuk 

membangun system kompetisi yang adil dalam pemilu, mendorong diciptakannya system 

pengaturan tentang pemilu yang jujur dan adil. Hal ini mempengaruhi munculnya pengaturan 

tentang dana kampanye dalam produk hokum tentang pemilu sejak tahun 1999. 

3. Terbangunnya keseimbangan kekuatan di dalam parlemen dan terbukanya akses bagi elemen 

demokrasi di luar parlemen sejak tahun 1999, yang menampakkan potret baru konfigurasi 

politik yang berimbang baik di dalam maupun di luar parlemen, berkontribusi terhadap 

terbentuknya karakter produk hokum yang lebih demokratis dan transparan mengenai 

pengaturan dana kampanye pemilu. 

 

 



www.ahsanulminan.webs.com Page 31 
 

Daftar Pustaka 

 

CETRO, Hasil Jajak Pendapat “Pendapat Masyarakat tentang UU Pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden: Survey di Lima Kota”, http://www.cetro.or.id/polling/PollUUPilpres.pdf 

Internasional IDEA, Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan 

Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA, 2004 

Karl-Heinz Nassmacher, dikutip dari Modul Pemantauan Dana Kampanye, ICW: Jakarta, 2004 

Lijphart, Arend, Democracies: Pattern of Majoritarian and Consensus Governement in Twenty-

One Centuries, New Haven Yale University Press, 1984 

Robert A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, Yale University Press, New Haven, 

1971 

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Tata 

Politik Demokratis, Partnershif for Governance Reform Indonesia, Jakarta, 2008 

Teten Masduki, Urgensi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu, Jakarta 29 November 2008 

Republik Indonesia, UU tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, nomor 7 tahun 1953 

Republik Indonesia, UU tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan 

Rakyat, nomor 15/1969 

Republik Indonesia, UU nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 1969 

Republik Indonesia, UU nomor 2 tahun 1980 tentang Perubahan  atas UU nomor 15 tahun 1969  

tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 

sebagaimana telah diubah oleh UU UU nomor 4 tahun 1971 

http://www.cetro.or.id/polling/PollUUPilpres.pdf


www.ahsanulminan.webs.com Page 32 
 

Republik Indonesia, UU nomor 1 tahun 1985 tentang Perubahan  atas UU nomor 15 tahun 1969  

tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 

sebagaimana telah diubah oleh UU UU nomor 4 tahun 1971 dan UU nomor 2 tahun 

1980 

Republik Indonesia, UU nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar 

pelaksanaan Pemilu tahun 1999  

Republik Indonesia, UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan 

DPRD,  

Republik Indonesia, UU nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden,  

Republik Indonesia, UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan 

DPRD,  

Republik Indonesia, UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden 

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1954 

PP nomor 37 tahun 1990,  

PP nomor 74 tahun 1996  

 

 


