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Politik Uang dalam
Kalimantan Selatan

Pemilihan Kepala Daerah di

B u tli S ury ctdil' sy ahricla', B uc hr ucldi rt At i A h t n u d', H u s e i n A b d ur ah mona
, ;:arlment ilmu Sosial clan llmu Politik Universitas LanrL,u:r: \i..1:.ur;t iL L,\1). Banjarmasin, Indonesia

r- ,:artrnent llrnu llukum Universitas Lambung N'langkural rl'L),1 . B:,n'rmtasin. Indonesia

-;::lfiement IlmLr Sosial dan Ilmu Politik Universjtas [.lrr'cr:r'. J.1:r_:kui:,r rl L\1): Banjarmasin, Indoncsra- ::rrtement Ilrnu Sosial dan Iln.ru Politik Universitas LarroLins \l;.nskurat (L:LI4). Banjarmasin. Indonesia

rhstrak.Pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah dirrulai tahun 2005 sarnpai sekarang sudah

::;alan hampir sekitar l3 tahun. Perriilihan kepala daerah di Indonesia cenderung terjadi praktek

: -.rtik uang dimasyarakat. Praktek politik Lrang ini rnemiliki geneologis dengan budaya

-.sr arakat. Struktur pikiran rnasyarakat dalam politik Llang berkembang dari ltebia-saan

-,.sr arakat dalam tukar menukar hadiah dalam bentr-rk barang yang mengalami proses

--:amorposis rnenjadi tukar menukar hadiah dalarn bentuk r-rang. Tukar menukar uang ini diterirna

-,-in struktnr pemikiran masyarakat, yang diasumsikan sebagai bentuk pefiukarau dari pemberian
,-.:ra dalarn pemilihan kepala daerah. Berkembangnya metamorposis struktur pikiran tLrkar

-.-nukar dalarn bentuk uang ini ciikarenakan adanya pergeseran nilai dalan-r masyarakat kearal-t
- -:i pragmatisme dan tidak rnelernbaganya larangan politik uang di masyarakat.

Kata kunci: politik uang, pemilihan kepala daerah.

'tr. Pendahuluan
Perkembangan fenomena pernilihan kepala daerah di Indonesia selalu diwarnai

" ":rLrnculan 
ragam kasus kecurangan politik yang dilakukan pasangan calon, tim sukses mauplnl

, :.Datisan pendukung pasangan calorr, salah satunya bentuk kecurangan politik tersebut adalah
:,- .tik r-rang.

Relevan Budi Suryadi (2017) mengemukakan kecenderungan pada praktek pragmatisme,
-:-.rial'na pada penyelenggaraan pernililran kepala daerah, yaitu maraknya politik Lrang,

-tr:rnggaran etika politik, destruksi filsafat politik, dan politik kekeluargaan. Hal ini dianggap
,:r:eai sesuatrr konsekuensi yang lazim diterima dalanr pesta penyelenggaraan pemiliharr kepala
,.=rah, sehingga tanpa disadari dan otomatik praktek pragmatisme ini sernakin subur berkembang

- ..ngah kehidupan politik masyarakat lckal dan bangsa Indonesia2.
Kasus politik uang sallgat dominan dan cukup vulgar teriadi pacia saat pemilihan kepala

-..rah di Provinsi Kalimantan Selatan. Politik r-rang terjadi di setiap pemilihan kepala daerah dari- :kat provinsi, kota sampai kabupaten.

2. Metode Analisis
Pendekatan yang digunakan dalarn penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan

' -,'itatif adalah pendekatan yang mengutamakan pengumpulan data, analisis dan interpretasi
: ,kukan terhadap fenomena atau peristir.va yang terjadi pada objek yang diteliti (Bogdan and
-.'. 1or, i 975)3.

Teknik pengun-rpulan data menggunakan 3 kegiatan yaitu: observasi, wawancara mendalam
t:: dokumentasi data. Kemudian seleksi infoman penelitian ini diarnbil secara purposive

- -,nesponding Author: budisuryadi@ur.rlam.ac. id
:-dr Suryadi. Kecenderungan Pragmatisme dalarn
,':.rxal dan Forum Dekan Fisip/Fisipol/Fis Vl PTN

Pilkada: Tantangan Ilmu Sosial dan Politik, Serninar
Se-lndonesia,9 - 12 Mei 2017, Universitas Andalas:

I .:.:ng. hal 21 .

::,sdan and Taylor, 1975. IntrodLrction to Qualitatir,e Research Methods: A Phenomenological Approach ti
-'-. Social Science, New York: John Wiley & Sons.
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:;-r'-.- .-*'r :n,:,uball samplingdari inclividr"r masvarakat vang pernah rnengikuti pentilihan kepala
l:-::i . .

l:.':... :r,aiisis data yang digunal<an dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatii
-:'.-r.. \1:.<.-Hub,ennan (1984). Model Miles-Huberrrran menggunakan model interaktif dalarl
iiiei:i;ia-.. ir:a r ang terdiri dari beberapa proses tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data.
renilkasi c:n :enr a-j ian data. dan penarikan kesimpulana.

3. Anaiisis Politik Uang cii Provinsi Kalimantan Selatan
Secara keselLtrLrirart uilavah Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 2 kota dan 1.

kabupateti. Perlilihan kepala daerah yang rnulai dilal<r-rkan tahun 2005 sLrdah dijalani oleh semrir..

kota dan kabupaten r ang ada di Kalimantan Selatan.
Padatahr.url0li ada4kabupatenyangmenyelenggarakanpemilihankepaladaerah,yaitu

I(abupaten Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupate:
T'apin. Pada tahun 2015 ada 9 kabupaten/kota yang rlenyelenggarakan pemilihan kepala daeral,.
yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabr"rpaten Balangan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabr"rpaten Banlar, KabLrpaten Barito Kuala, Kot:,
Baniarbaru dan Kota Banjarmasin.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak lepas dari riuhnya politik uang. Politi.
uang menjadi semacam pelengkap dalam perhelatan pemilihan kepala daerah, yang sampai-sarnpr,
sudah dijustifikasi sebagai hal yang wajib ada dalar-n setiap pemilihan kepala daerah.

Kemudian Sr-rryadi et.al (2018)'tnengemukakan praktek politik Lrang yang sudah dimul:..
sejak tahun 2005 dan terlrs mengalarni peningkatan nilai politik Llangnya dalam masyarakat, lih:.
tabel 1:

Tabel 1

Transformasi Pertukaran Hadiah dalam Pilkada
Number Peo
One famil
One fami
One famil

One
One

One
C)ne

One

One

Sunrber: data diolah, 201 8

Dari tiap tahLrrt pernilihan kepala daerah serentak ini terjadi f-lLrktLrasi jurnlah politik uar,-
dari penrberiatt ttang lima pLrlLrh ribuan sarnpai sekarang menjadi 750 ribuan per pernilih di kot.
kabupaten r ans ada cii Kalimantan Selatan.

Pcrlitik rrang ini menjadi semacam polemik yang tanpa ada solusinya dala:'
:e:-,r3lg11sgrraan pemilihan kepala daerah serentak. Polemik ini rnenjadi semacam saling tudr:.
;ai bantah arguntentasi alttara pasangan calon dan pemilih dimana jika ditanya pasangan calc,:

- \1iles and Huberman. 1984. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method, Sage Publicatio:
Inc: London.
: Suryadi. B et.al, 2018. The Myth olMoney Politics in Election Regional Heacl The lndonesia, lnternation.
Conf-erence on Social, Humanities, Economic and Larv, 5-6 Septernber 2018, Universitas Andalas: Padan:
hai 17
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2005 - 2014
2005 -2014 Praver material
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nraka akan meuyalahkan pemilih karena rnengharap cliberi uang tetapi jika ditanya pemilihnya
maka akan menyalahkalr pasangan calonnya karena rlelakLrkan peurberian uang tersebrit.

Terjadinya fenomena politik Llang sepcfti rnencari siapa laus clulLran rnernberi, ibaratnya
rlencari mana duluan telur atau ayam, mana duluau antara I ang memberi dan menerirna atas

praktek politik uang.
Praktek politik uang dalam penyelenggaraan pernilihan kepala daerah ini menjadi subur

karena sesuai dengan karakter budaya masyarakat yang sudah terbiasa dengan pemberian barang
.ebagai budaya trrkar menukar lradiah.

Praktek ini menjadi terlegitimasi ketika tokoh masl,arakat dan agarna membenarkan
tindakan rnasyarakat ini. I-lal ini terjadi ketika sekelompok urasyarakat melakukan konsultasi atau

ntinta nasehat kepada tokoh masyarakat tersebut perihal adany'a pemberian barang atau uang dari
)asangan calon dimana kecenderungantokoh masyarakat itu kan mernberikan nasehat untuk
diterima saja pen-rberian tersebut sebagai bentuk rnenerirua rezeki dari Tuhan.

Konsultasi sekelompok rnasyarakat pada tokoli rlasyarakat ini semacam keraguan atas

ken-riripan fenomena politik uang dengan budaya tukar rnenukar hadiah dalam masy'arakat.

\asel-rat tokoh masyarakat rnenjadi penegasan atas kerniripan tersebut sehingga rnasyarakat
rlenerima politik uang sebagai budaya bukan sebagai larangan politik.

Penerimaan pernberian uang ini semacarr transformasi struktur pikiran lama masyarakat
Jari tr"rkar rnenukar hadiah dalam bentuk barang rnenjadi penerimaan tukar menukar hadiah dalarn

bentuk uang dengan harapan pemberian tersebut penduduk akan memilih pasangan calon kepala
daerah.

Secara historis masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan larna tukar lnenukar hadiah. Hal
rni berlangsung lama di masing-rnasing wilayah yang ada di Indonesia. Sebagai contoh di
Kalimantan Selatan pernberian hadiah yang dilakukan penduduk acapkali dilakukan ketika
penduduk berobat ke dokter dimana jasa layanan pengobatan dokter tersebut diganti dengan
pemberian berbentuk barang sepefti l"rasil kebLur atar-r hasil laut.

Di daerah Jawa budaya tukar rnenukar hadiah ini terjadi dalam penyelenggaraan
selarnatan, dimana penduduk yang datang selain disajikan rnakanan tetapijuga ketika mau pulang
Jiberi sangLr berupa makanan dalarn bungkusan besek. Namun pemberian ini

Kemudian tukar menukar hadiah ini jLrga terjadi pada upacara perkar,vinan dimana
penyelenggara perkarvinau akan mencatat semlla pemberian barang dari orarg yang datang di
perkarvinan tersebut. Catatan ini untuk mengingatkan jika nanti suatu ketika orang yang
memberikan hadiah itu juga menyelenggarakan perkawinan maka orang yang dLrlLr diberi hadiah
akan membalasnya dengan mernberikan hadiali yarlg samapada acara perkawinan.

Tukar menukar hadiah dengan pemberian barang ini merr-rpakan budaya di daerah yang
ada di lndonesia. Narnun tukar menukar hadiah ini mengalami transfonnasi dari bentr-rk barang
nrenjadi bentuk uang.

Tr-rkar menukar hadiah dalam bentuk barang dan tukar menukar hadiah dalarn bentuk uang
nterniliki kesamaan esensinya dimana tukar menukar hadiah dalarn bentuk barang dilakukan
karena adanya pemberian dari orang lain yang dibalas dengan pemberian yang sama.

BegitLr juga dengau tukar menukar hadiah dalarn bentuk Lrang dilakukan karena didasari
harapan akan balasan dari orang yang diberi Lrntuk mer-nberikan sLlaranya kepada pasangan calon
r ang rnemberikan uang.

Memberikan suara pada pasangan calon n-renjadi semacam pedukaran hadiah dari
pemberian uang. Kemasannya seperli tindakan saling tolong menolong dimana pernberian uang
untuk menolong orang tetapi orang itu memberikan peftolongan dengan cara memberikan
suaranya pada yang memberi uang tersebLrt.

Kernudian penerimaan mas,varakat akan politik uang ini terjadi seiring dengan semakin
peristiwa
di Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kalirnantan Selatan.
Dari data tidak ada laporan resnri nrasrarakat terhadap praktek rroney politik ke Badan

Pengawas Pemilihan Umurn Ka1se1. \\'alaupun realitasnva di rnasyarakat Kalirlantan Selatan

melemahkan budaya saksi atas peristi*.a politik uang. Di Provinsi Kalimantan Selatan
politik uang terdengan ada keluhan rrasr arakat tetapi tidak ada laporan resminya
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keluhan matlpltll penyarnpaian tidak resnii ata' icr 1;;r;..r;i.1\iinl politik Lrang di setiap pemiliitan
kepala daerah.

Adapun faktor yang menyebabkan terjaciinra pemrkaran pernberian dalarn bentgk baralg
menjadi pertukaran pemberian dalam bentuk uarg sebauai berikLrt:

Pefiama, berkernbangnya nilai pragmatisme di nrasrarakat. Terjadinya perr-rbahan sosial cli
masyarakat dari masyarakat berstruktur agraris ke rnasrarakat berstruktur non igraris yang secara
otomatis mengubah struktttr nilai di mas,varakat rane ditandai clengan peigantian nilai di
rnasl arakat dari nilai lama ke nilai baru yaitu pra-ematisme.

Nilai latna seperti tolong menolong 1,ane direfleksikan uutuk saling memberi dan
metlerima sestlatu dalant bentuk barang. yang au,alnra saline melrberi da1 meleiima ini seba_eai
bentuk balasan dari pertolongan seseorang atau bentuk mernbalas kebaikan seseorang berLrpa
barang berubah rnenjadi bentLrk balasan berupa uang.

Kedua, tidak melembaganya larangan politik uan-s di rnasyarakat. Larangan politik Lrang
yang ada tidak ditaati atau diabaikan dalarn rnasyarakat. Larangan ini dianggap iiaut aupui
dilaksanakan karenatidak sesuai dengan nilai-nilai clirnasyarakat. Larangan politil horyu men;acti
pajangan dalarn pemilihan kepala daerah.

Cenderung tokoh masyarakat tidak menjadi teladan dalam larangan politik uang, misalnr;r
ketika ada kasus individu di masyarakat yang mengkonsultasikan adanya pemberian dari salah satLi
pasangan calon akan diberikan nasehat untuk diterima saja pemberian tersebut, dianggap sebaga:
rezeki dari tuhan.

4. Penutup
Praktek politik uang ini rnemiliki geneologis dengan budaya masyarakat. Struktur pikira:.

masyarakat dalam politik uang berkembang dari kebiasaan masyarakat dalam tukar menuka:
hadiah dalarn bentuk barang yang mengalarni proses metamorposis rner-rjadi tukar menukar hadiai
dalam bentuk uang. Tukar menukar uang ini diterirna dalm siruktur pernikiran masyarakat, 1,.an:diasumsikan sebagai bentuk peftukaran dari pemberian suara dalarn pemililran kepala daeral:
Berkembangnya metamorposis struktur pikiran tukar menukar dalam bentuk uang ini clil<arenaka,:
adanya pergeserall nilai dalam masyarakat kearah nilai pragrnatisme dan tidak melembaganr-.
larangan politik uang di masyarakat.
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