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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Kajian Relevan 

Sejauh penelusuran penulis melakukan tinjauan terhadap yang sudah ada beberapa 

penelitian yang meninjau tentang money politic, berikut ini beberapa karya yang ada telah 

dijadikan skripsi ataupun jurnal yang membahas tentang money politic, seperti; 

No Nama Penulis Judul Hasil Penelitian 

1 

Muhammad 

Tetuko Nadigo 

Putra At 

UpayaPenaggulangan 

Politik Uang (Money 

Politic) pada Tahap 

Persiapan dan 

Pelaksanaan Pilkada 

Serentak di Provinsi 

Lampung 

Upaya penaggulangan politik 

uang pada tahap persiapan dan 

pelaksanaan pilkada serentak di 

Provinsi lampung dan apa yang 

menjadi faktor penghambanya 

2 
Tika Pradeka 

Sari 

Tinjauan Hukum 

Pidana Islam tentang 

Money Politic 

Pemilukada di 

Indonesia 

untuk mengetahui bagaimana 

hukum dan sanksi money politic 

pemilukada di Indonesia dan 

untuk mengetahui bagaimana 

tinjauan hukum pidana Islam 

berkaitan dengan hukum dan 

sanksi money politic pemilukada 
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di Indonesia 

Perbedaan Penelitian 

3 

Perbedaan dari penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian pertama bagaimana Upaya penaggulangan money politikpada 

tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada dan apa yang menjadi faktor 

penghambanya, kemudian penelitian yang  kedua mengetahui bagaimana 

hukum dan sanksi money politic pemilukada di Indonesia dan bagaimana 

hokum pidana islam sedangan penelitian saya membahas tentang money 

politiyang terjadi dan bentuknya di desa wonua jaya kemudian di tinjau 

dari maqashidu syariah 

 

2.2 Perilaku Pemilih  

2.2.1 Pengertian Perilaku Pemilih 

Firmanzah (2007), Pemilih dapat diartikan sebagai semua pihak yang menjadi 

tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung 

dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.Pemilih 

dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh 

suatu idiologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti 

parpol.  

Arif S (2013) bahwa perilaku masyarakat merupakan semua kegiatan, tindakan, 

serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, 
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ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jaa setelah melakukan hal- 

hal diatas atau kegiatan mengevaluasi. 

Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-

an sesuai Perang Dunia II. Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan ini ialah bahwa 

tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti itu 

tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya 

lebih manfaat untuk mempelajari perilaku (behavior) manusia karena merupakan gejala 

benar- benar bisa diamati (Miriam, 2008, h 74). 

Berdasarkan anggapan bahwa perilaku politik hanya salah satu dari keseluruhan 

perilaku, maka pendekatan ini cenderung untuk bersifat interdisipliner, sehingga 

pendekatan ini tidak saja mempelajari faktor pribadi, tetapi juga faktor-faktor lainnya 

seperti budaya, sosiologis, psikologis. 

2.3 Money Politic 

2.3.1 Pengertian Money Politic (Suap) 

Dalam bahasa Inggris, suap sering disebut money politic, sedangkan dalam 

bahasa arab kata suap disebut rasywah atau rasya yang secara bahasa berarti 

mengambil tali, ngemong, mengambil hati, banyak juga yang mendefinisikan tentang 

suap ini, sehingga menurut istilah dikenal berbagai macam pengertian, sebagai berikut: 

Definisi suap secara etimologi, dalam Al Bahr Syar Al Khanz sebagaimana 

disebutkan dalam An-Nihayah atau Al Qamus disebutka bahwa risywah atau rusywah 

sebanding dengan ja’alu. Nwartsya dalam arti mengambil, wartarsya bermakna 

meminta. Arsyahu (memberikan sesuatu kepadanya) bermakna memberi hadiah atau 
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menjadikan padanya sesuatu, dan rasyhu (memberi uang suap) bermakna memberi 

suap. 

Dalam Al Misbah, risywah bentuk jamaknya risyah adalah sesuatu yang 

diberikan oleh seseorang kepada hakim atau kepada yang lain dengan sesuatu 

perjanjian bahwa perkaranya diputuskan berdasarkan keinginan orang yang 

memberikan uang suap (Abdul G, 2003, h 129). 

Kata politik mengacu pada segala sesuatu yang berkatan dengan kebijakan 

pemerintah. Money politic menurut Wikipedia adalah suatu bentuk pemberian atau 

janji menyuap seseorang agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memelih 

maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemiliha umum. 

Pembelian bisa berupa uang atau barang. Sedangkan menurut istilah risywah adalah 

suatu pemberian yang bertujuan membatalkan sesuatu yang hak (benar) dan 

membenarkan yang salah. 

2.3.2 Hukum Money Politic (Suap) 

(Mardani, 2019, h 83)Ada dua sisi yang saling berkaitan yakni antara penyuap dan 

penerima suap yang keduanya sama-sama diharamkan dalam Islam menurut 

kesepakatan para ulama, bahkan kelompok tersebut dikategorikan dosa besar. 

Sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad 

Saw, sebagai berikut:  

Ÿ �ََو  ِ � �	ُ
َ�َۡ� �	َُٰ�َ�ۡ
َ
ْ أ ُ��ُٓ�ا

ۡ
�َ� ِ��ِٰ�َۡ�  �ٓ إَِ  !َِ� ْ مِ َو�ُۡ#"ُ�ا ْ -َ,ِ+ٗ*   ٱۡ'ُ&% ُ��ُ�ا

ۡ
�َ.ِ

ۡ�َ�ِٰل 
َ
ِ  ٱ3% ِس 0ِۡ�ّ أ � ِ�ۡ4 ِ5ۡ�;ُ:ۡ� �7َُ�8ۡ9ََن  

َ
   >َوأ
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Terjemahnya:  

 
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (jaganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
dari pada harta benda lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 
mengetahui”. (Q.S Al Baqarah: 188) 
 

Hadis Nabi Muhammad Saw yang lain menjelaskan sebaga berikut: 

 ِ ٍ̂و ]Zََل WَXََY َرSTُُل هللاَّ ْ̀ aَ Wِbْ ِ ifj-  َikَِl هللا ghfa وcِdْaَ Wْaَ-efT هللاَّ ْ̂ ُ̀ Yَْوا iَnِا َّ̂ Yا  
 
Artinya:  Dari Abdullah bin ‘Amr, dia berkata, “Rasûlullâh Shallallahu’alaihi wa sallam 

melaknat pemberi suap dan penerima suap. (HR.; Abu Dawud) 
 (Abu Dawud Sulaiman, jilid 3, hal 300) 
 

2.3.3 Unsur-Unsur Money Politic (Suap) 

 
Unsur-unsur money politic dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.3.3.1. Penerima Suap 

Penerima suap adalah orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa 

harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, 

padahal tidak dibenarkan oleh syara. 

2.3.3.2. Pemberi Suap 

Pemberi suap adalah orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk 

mencapai tujuannnya. 

2.3.3.3. Suapan 

Suapan adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan berbagai sarana untuk 

mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta. (Abdul, 2001, h 11) 
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Dalam konteks kaitannya dengan berbagai definisi tentang suap, maka menurut 

Abdul bin Abdul Mahri, ada lima unsur yag terdapat dalam suap, yaitu: 

1). Adanya niat (sesuatu yang paling pokok dalam suatu perbuatan). 

2). Adanya unsur pemberian uang. 

3). Adanya unsur penerima uang. 

4). Adanya unsur berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan ke1hendak pemberi. 

5). Adanya unsur dilakukannya dengan cara membatalkan yang hak dan yang batil. 

(Harun A, 2016, h 222) 

2.3.4 Bentuk-Bentuk Politik Uang (Money Politic) 

Berikut ini akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk money politic, sebaga berikut: 

2.4.1. Berbentuk Uang (Cash Money) 

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uag memang diakui 

sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukan kekuasaan. 

Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan 

faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk 

mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan 

kekuasaan. Di mana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan 

pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. 

Dalam pemilihan,  

2.4.2. Bentuk Fasilitas Umum 

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik 

simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat 
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secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebaikan “berkah”. Politik 

pencitraan da tebar pesona melalui “jariyah politik” ini tidak hanya dilakukan oleh 

calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah 

pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan 

menyediakan semen, pasir, besi, bau, dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang 

biasa dijadikan jariyah politis, yatu; pembangunan mesjid, pembagunan mushollah, 

pembagunan madrasah, pembagunan jala-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya 

(Ahmad K, 2006, h 24) 

2.4 Pemilihan Kepala Desa 

2.4.1 Pengertian Pemilihan 

Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana 

anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang 

jabatan administrasi public. Pemilihan telah menjadi mekanisme yang bisa sejak sistem 

perwakilan demokrasi modern beroperasi pada abad ke-17. Pemilihan dilakukan untuk 

mengisi jabatan di legislative, terkadang di eksekutif dan kehakiman, serta pemerintah 

daerah dan lokal. Proses pemilihan ini juga digunakan dibanyak organisasi dan bisnis 

lainnya, dari klub hingga asosiasi nirlaba dan korporasi. 

 2.4.2 Pemilihan kepala desa 

Pemilihan kepala desa dijadikan sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat 

berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Nikodemus, 2013, h 2) Pemilihan kepala desa dijadikann sebagai suatu 

bentuk demokrasi secara nyata yang ada di desa. Berdasarkan Undang – Undang No 6 
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tahun 2014 jabatan kepala Desa maksimal 3 kali periode atau 18 tahun selama berturut-

turut ataupun tidak. Jika melebihi ketentuan tersebut maka orang tersebut tidak dapat 

mencalonkan lagi sebagai Kepala Desa. Adapun syarat- syarat untuk mencalonkan diri 

sebagai kepala desa yang sudah diatur dalam PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2017 

Tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilhan 

Kepala Desa pasal 21 seabagai berikut:  

1. Warga Negara Republik Indonesia  

2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  

3. Memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.  

4 Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat  

5. Berusia paling rendah 25 tahun saat mendaftar  

6. Bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa  

7. Dihapus 

8. Tidak sedang menjalanii hukuman pidana  

9.Tindak pidana dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara paling singkat 5 lima tahun atau lebih kecuali 5 tahun setelah 

selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada 

public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku 

kejahatan berulang-ulang. 
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10.Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap.  

11. Berbadan sehat  

12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali menjabat  

13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.  

2.5Maqashidu Syariah 

2.5.1 Pengertian Maqashidu Syariah 

Pengertian maqashisu syariah, kata syariat berasal dari “syara’a as-syai” dengan arti 

menjelaskan sesuatu. Atau ia diambil dari “as-syir’ah” dan “asy-syariah” yang berarti 

tempat atau sumber mata air yang tidak pernah terputus, sedangkan maqashidu secara 

bahasa adalah jamak dari maqashad, dan maqashad masdarmimi dari fi’il qashada, 

yakni qashada-yaqshidu-qashdan-wamakshadan, al qashdu da al maqshadu artinya 

sama, beberapa arti al qashadu adalah ali’timad: berpegang teguh, al amma: 

mendatagkan sesuatu dan menuju. 

Sedangkan maqashid syariah menurut istilah adalah tujuan dan rahasia yang 

diletakan Allah SWT, yang terkandung di setiap hukum untuk keperluan pemanfaatan 

umat. Atau tujuan dari Allah SWT menurunkan syariat, di mana menurut Al Syatibi 

tujuan dari maqashidu syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di 

dunia dan di akhirat. 

Ibnu Al-Qayyim Al Jauziyah menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan 

kepada hikmah dan maslahat untuk manusia baik di dunia dan di akhirat. Perubaha 

hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman da tempat adalah untuk menjamin 
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syariah dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan menurut Al 

Khadami berpendapat maqashid sebagai prinsip Islam yang lima yaitu; menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Daeng N, 2019, h 132) 

2.5.2 Urgensi Maqashidu Syariah 

Maqashidu syariah memiliki peranan penting dalam proses terjadinya hukum, 

oleh karena itu Prof. Dr. Muhammad Musthafa Az Zuhaili, menyebutkan dalam 

kitabnya ada beberapa faedah maqashid syariah yang bisa dipetik, di antaranya; 

1) Maqashid syariah dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum 

maupun persial. 

2) Membantu memahami nushur syar’a secara benar dalam tataran praktek. 

3) Membatasi makna lafadznya dimaksud secara benar, karena nas-nas yang berkatan 

dengan hukum sangat variatif baik lafdz maupun maknanya. 

4) Maqashid syariah dapat membatu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang 

terkait sesuai dengan masyarakat. 

2.5.3  Klasifikasi Maqashidu Syariah 

Berdasarkan tujuannya maqashid syariah merupakan hal yang diletakan Allah 

SWT dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya adalah (jalbil masholih wa dafil 

madharah) menarik kebaikan dan menolak keburukan. Adapun tujuan syariah dibagi 

menjadi tiga, yaitu; 

1) Kepentingan asas (Al Dharruriyyat), yaitu; segala apa yang paling penting dalam 

kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan di dunia dan di 

akhirat. Karena, kehidupan manusia akan rusak jika kepentingan asas ini tidak ada, 
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sehingga dalam syariat dikenal dengan Al Dharuryyat Al Khamsah (lima hal yang 

sangat penting), yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

2) Kebutuhan biasa (Al Hijiyyat) adalah merupakan keperluan hidup untuk 

memudahkan kehidupan di dunia dan di akhirat tanpanya kehidupan di rumah 

menjadi tidak sempurna dan mengalami kesempitan. Beberapa kebutuhan yang 

dibolehkan oleh syariat adalah; 

a. Ruksah untuk memudahkan dan meringankan beribadah kepada Allah SWT. 

b. Dalam muammalah, syariat membolehkan jual beli yang merupakan 

pengecualin dari kaidah umum jual beli seperti salam, ijarah, dan muzaraah. 

c. Dalam masalah uqubah (hukuman) syariat membolehkan kaidah dar’ul bi al 

subuhat (menunda hudud karena tuduhan)atau di atas keluarga terpidana 

sebagai keringana baginya. 

3) Keprluan mewah, kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup. Sehingga 

manusia merasakan kenyamanan, seperti; 

a. Menutup aurat, mengenakan pakaian yang baik, bersih dan bagus ketika 

memasuki mesjid, dan bertakarub kepada Allah SWT, dengan melaksanakan 

ibadah nafilah, sodaqah, shalat sunnah, dan lain-lain. 

b. Dalam muammalah, dilarang boros, jual beli di atas pembelian orang lain. 

c. Dalam adat, diajarkancara minum da makan yang baik. 

d. Dalam uqubah dilarang mutilasi dalam qisas dan lain-lain. 

Yang menjaadi asas kepada semua kepentingan tadi adalah kepentingan asas. 

Sedangkan kepentingan biasa sebagai pendukung saja. Sementara keperluan mewah 
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sebagai pendukung kepada kepentingan biasa. Kedudukan ini sangat diprioritaskan 

dalam menentukan hukum. Berdasarkan pertimbangan itulah Al Syatibi membentuk 

beberapa kaidah berikut; 

a. Kepentingan asas primer (Al Dharuriat), sebagai dasar dari kebutuhan biasa (Al 

Hajiat) dan kebutuhan mewah (Al Tahsiniyah). 

b. Rusaknya kepentingan asas menyebabkan kerusakan pada kepentingan yang lain. 

c. Tidak mestinya kerusakan kepentingan biasa (Al Hajiat) dan kepentingan mewah 

(Al Tahsiniyah) merusak kepentingan asas. 

d. Wajib menjaga keperluan biasa dan keperluan mewah ((Daeng N, 2019, h 132). 

2.5.4 Obyek Kajian Maqasyid Syari’ah 

Obyek kajian dari maqashid syariah adalah kemaslahatan syari’at Islam itu 

sendiri. Syari’at dalam arti hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT baik 

itu berupa perintah mapun berupa larangan. 

Ibnu Qayyim seperti yang dikutip oleh Yusuf Al Qaradawi, menjelaskan bahwa 

dasar dan asas syari’at Islam adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat yang 

berupa keadilan, rahmat, dan hikmah. Sedagkan, menurut Muhammad Abu Zahrah, 

kemaslahatan yang dimaksud dalam maqashid syariah adalah maslahat yang 

mu’tabarat yaitu kemaslahatan yang bersifat hakiki. Kemaslahatan ini meliputi 

keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga, dan 

keturunan, serta keselamatan benda. 

Lebih lanjut Abu Zahrah, menjelaskan bahwa maslahat terdiri atas tiga tingkatan, 

yakni; 
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1). Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi 

kehidupa manusia. 

2). Hajiyat, yaitu kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam 

hidupnya. 

3). Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjag peningkatan martabat seseoarang dalam 

masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan (Afifah & Nurul, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


