TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP DPRD
PROVINSI JAMBI PASCA KASUS SUAP UANG KETOK PALU

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana ( S1 ) Ilmu Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

OLEH:

WELLY EPRIALDO
NIM. SPI 152189
PEMBIMBING :
H.M. Zaki, M.Ag
Yudi Armansyah, M.Hum

PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1441 H/2020M

ii

iii

iv

MOTTO

۟ ُٱلز َك َٰوةِ ۖ َو َكان
َّ صلَ َٰوةِ َوإِيتَا ٓ َء
وا لَنَا
ِ َو َجعَ ْل َٰنَ ُه ْم أَئِ َّمةً يَ ْهدُونَ بِأ َ ْم ِرنَا َوأَ ْو َح ْينَا ٓ إِلَ ْي ِه ْم فِ ْع َل ْٱل َخي َٰ َْر
َّ ام ٱل
َ َت َوإِق
ََٰ َعبِدِين

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan
kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,
menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu
menyembah. (QS. Al-Anbiyaa‟: 73)
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisa
tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD provinsi jambi pasca
kasus suap uang ketok palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
Sedangkan metode analisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif.
Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan
menyebarkan kuesioner, sedangkan dalam penelitian sekunder yaitu
menggunakan buku-buku, dokumen-dokumen dan kepustakaan yang berkaitan
dan ada relevansinya yang mendukung penelitian ini. Adapun hasil pembahasan
penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang mana penulis
mengambil sampel 100 dari populasi penduduk kelurahan kenali besar sebanyak
25.557 0rang dewasa. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah tehnik
random sampling yang memilih responden secara acak dari populasi yang ada.
Temuan dilapangan mengenai kepercayaan terhadap DPRD Provinsi Jambi yang
baru pasca kasus suap pada hasil wawancara dari 100 responden menghasilkan
sebanyak 32% menjawab sangat percaya, responden yang menjawab cukup
percaya sebanyak 45%, kurang percaya sebanyak 14% dan tidak percaya sama
sekali sebanyak 9%.
Kata kunci: Kepercayaan, Masyarakat, Kasus suap
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah suap adalah salah satu hal yang sangat sering terjadi dalam
masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau
pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan
jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya dilakukan agar keinginannya
tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu
hukuman hukum. Maka tidak heran, yang paling banyak di suap adalah pejabat di
lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peranan penting untuk
memutuskan sesuatu seperti, dalam pemberian izin ataupun pemberian proyek
pemerintah. Suap sering diberikan kepada para penegak hukum seperti polisi,
jaksa, hakim. Demikian juga kepada para pejabat bea cukai, pajak dan pejabatpejabat yang berhubungan denga pemberian izin baik berupa izin usaha, izin
mendirikan bangunan dan lain-lain. Suap adalah memberi sesuatu, baik uang
maupuan barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap
yang bertentangan dengan kewajiban, baik pemerintahan itu dilaksanakan ataupun
tidak dilaksanakan.1
Suap juga ditemukan dalam penerimaan pegawai, promosi maupun mutasi,
bahkan saat ini suap disinyalir telah merambah ke dunia pendidikan baik dalam
tahap peneriman mahasiswa/i baru, kelulusan bahkan untuk mendapatkan nilai

1

Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 89.
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2

tertentu dalam ujian mata pelajaran atau mata kuliah. Untuk mendapatkan
anggaran tertentu dari pemerintah pun saat ini diwarnai suap agar mendapatkan
jumlah anggaran yang diinginkan.

Saat ini pejabat yang berwenang untuk

mengeluarkan surat keterangan ataupun identitas juga rawan dengan suap seperti
surat keterangan mengenai umur, pembuatan paspor, KTP, SIM dan lain-lain.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suap sudah mewarnai hampir semua
aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat. Masalah suap sudah menjadi masalah
yang serius karena menyangkut masalah sosial, moral, hukum, ekonomi bahkan
masalah keamanan.2
Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang
dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Sejak tahun 2005 sampai dengan
2017, KPK telah melakukan sebanyak 77 OTT. Selain KPK, Pemerintah
membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) dengan
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016, yang juga melakukan OTT berkaitan
dengan pungutan liar. OTT (Operasi Tangkap Tangan) adalah Istilah KPK untuk
"menangkap basah" para maling di negeri ini. Sebuah operasi yang rahasia,
terukur dan korbannya jarang bisa selamat dari tuduhan karena didasari dengan
proses yang panjang ketika KPK mencium adanya aroma korupsi. 3
Dalam konteks hukum pidana, kejahatan suap atau korupsi adalah tindak
pidana yang sederhana tetapi sulit dibuktikan. Biasanya antara pemberi suap
sebagai causa proxima dan penerima suap selalu melakukan silent operation

2

Muladi, “Hakekat Suap dan Korupsi www.kompascybermedia.com” diakses 12 April

2018
3

Puteri Hikmawati,”Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi,”Jurnal
Negara Hukum,Vol.9,No.1 (Juni 2018), hlm.19.
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untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bahkan sedapat mungkin meniadakan
bukti-bukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan.
Modus korupsi yang dilakukan oleh pelaku menjadi masalah serius bagi
bangsa Indonesia. Saat ini penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Kepolisian,
Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dasar hukum Kejaksaan
dalam menangani tindak pidana korupsi (tipikor) adalah Pasal 284 ayat (2) UU
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 17 Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, dan wewenang Kepolisian dalam penyidikan tipikor
didasarkan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP serta Pasal 26
Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang
perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.4
Keberadaaan politik di Negeri ini pada dasarnya merupakan objek
pembahasan yang tidak akan ada habisnya. Permasalahan mengenai politik dalam
hal ini tidak jarang menjadi headline yang selalu menghiasi dalam media masa
salah satu diantaranya terkait dengan kepercayaan. Permasalahan akan
kepercayaan terhadap politik itu sendiri dalam hal ini keberadaan elit politik
menjadi salah satu fokus yang menjadi pusat perhatian.
Menurut Selo Sumardjan, Elit merupakan seorang atau sekelompok orang
yang mempunyai keunggulan-keunggulan untuk menjalankan peran yang

4

Puteri Hikmawati,”Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi,”
Jurnal Negara Hukum,Vol.9,No.1 (Juni 2018), hlm.20.
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menonjol dan berpengaruh pada cabang politik. 5 Elit politik dalam hal ini
memiliki sumber kekuasaan yang meliputi kekuasaan politik, dan keberadaan elit
politik ini sedikit sekali apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam
masyarakat negara.
Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa
Inggris, perception yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan adalah proses
seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera
indera yang dimilikinya atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui
interpretasi data indera.6 Tiato dan Titik Triwulan (2006) menyatakan persepsi
merupakan sebuah proses identifikasi atau pengenalan pada sesuatu hal yang
mana menggunakan indera yang dimilikinya. Kesan yang diterima oleh individu
ini akan sangat bergantung dari semua pengalaman yang diperoleh melalui proses
belajar, berfikir dan dipengaruhi factor dari individu itu sendiri.7
Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat
disebut society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus,
bahwa masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti
adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat
dan sebaginya. Sedangkan jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal
dari unsur-unsur masyarakat meliputi pranata, status dan peranan sosial. Sehingga
para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L Gillin memberikan pengertian bahwa

5

Haryanto, Elit Masa dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar, (Yogyakarta: PolGov
2017), hlm.6.
6
Rohmaul Listiana dan Yudi,”Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan
Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan,”Jurnal Agastya, Vol.5,No.1(Januari 2015),hlm.121.
7
Asrori Mohammad, Psikologi Pembelajaran, (Bandung: CV Wacana Prima
2009),hlm.23.
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masyarakat adalah kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi
karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang
merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang
bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama.8
Pada tahun 2018 terdapat kasus suap yang melibatkan pemerintah Provinsi
Jambi yaitu Zumi Zola selaku Gubernur Provinsi Jambi saat itu. Kasus ini
melibatkan berbagai pihak termasuk puluhan angota DPRD dan juga pengusaha di
Provinsi Jambi. Setelah ditangkapnya Zumi Zola selaku Gubernur Provinsi Jambi,
ia pun dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim tindak pidana korupsi selama 6 tahun
dan hak politik Zumi Zola yakni hak untuk dipilih dicabut selama 5 tahun
terhitung setelah ia menjalani hukuman.9
Munculnya korupsi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan
kebutuhan individual seperti yang dilakukan Zumi Zola yaitu pembelian 10 hewan
kurban, membayar action figure, membayar uang jahit pakaian, membayar
keperluan keluarga dan sebagainya. Adapun pada kebutuhan kelompok seperti
biaya akomodasi Dewan Pengurus Daerah PAN, Pembayaran sewa kantor DPD
PAN kota Jambi, biaya kampanye Pilkada Bupati Muaro Jambi yang diusung
partai PAN dan sebagainya dan juga serta didukung oleh lingkungan sosial seperti
pemberian uang ratusan juta untuk anggota DPRD Provinsi Jambi. 10 Di samping
itu, budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, akan tetapi
lebih mementingkan status sosial, ekonomi, dan politik para koruptor. Budaya
8

Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers 1990),hlm.45.
“Tribun News,” www.tribunnews.com/nasional/2018/12/28/kasus-zumi-zola-kpktetapkan-13-tersangka-baru diakses 6 April 2018.
10
“Tempo,” www.nasional.tempo.co/amp/rincian-penggunaan-uang-gratifikasi-zumi-zola
diakses 13 September 2019.
9

6

hukum internal penegakan hukum sendiri juga tidak mendukung pemberantasan
korupsi yang ditunjukkan dengan adanya praktek korupsi dalam proses peradilan.
Dalam kasus ini juga berdampak kepada orang-orang yang diduga terlibat
dengan kasus tersebut (uang ketok palu), hal itu dikarenakan awal mula
terungkapnya kasus tersebut yaitu bermula pada penangkapan 16 orang di Jambi
dan di Jakarta pada tanggal 28 November 2017 lalu. Sebagian diantara mereka
adalah pejabat pemerintah provinsi jambi dan juga anggota DPRD provinsi Jambi.
Zumi Zola disebutkan telah memberikan uang sebesar Rp.16,4 Milyar
kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi agar menyetujui anggaran yang diminta
oleh Gubernur Jambi ataupun pemerintah Provinsi Jambi. Pada hal ini KPK baru
menjerat beberapa orang tersangka dan salah satunya telah divonis selama 6 tahun
penjara yakni Supriono selaku politikus partai PAN. Menurut Agus Raharjo
selaku ketua KPK terdapat 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur Pimpinan,
Anggota DPRD dan seorang pihak swasta.11
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kemudian mengangkat wakil Gubernur
Provinsi Jambi Fachrori Umar sebagi PLT Gubernur Provinsi Jambi dan dilantik
menjadi Gubernur Provinsi Jambi.12 Dengan keadaan pemerintahan yang rumit
ini, masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemprov Jambi begitupun
terhadap wakil rakyat selaku penyambung lidah masyarakat yang dalam hal ini
adalah anggota DPRD.

11

“Tribun News,” www.tribunnews.com/nasional/2018/12/28/kasus-zumi-zola-kpktetapkan-13-tersangka-baru diakses 6 April 2018.
12
“Tribun News,” www.tribunnews.com/nasional/2019/1/18/fachrori-diangkat-menjadiplt-provinsi-jambi diakses 9 Maret 2019.
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Poin penting dalam kasus ini adalah anggota maupun pihak-pihak terkait
harus dimintai pertanggung jawabannya sebagai penerima uang dari Zumi Zola
terkait pengesahan APBD tahun 2017 dan 2018 berdasarkan fakta di persidangan.
Publik berharap KPK dapat bertindak tidak hanya dengan menyebut nama tapi
harus berani menjerat korporasi-korporasi besar yang terlibat terlebih terdapat
PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) no.13 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung sebagai hukum acara menjerat korporasi yang terlibat tindak
pidana korupsi termasuk partai politik. Dengan adanya PERMA tersebut, KPK
dapat bertindak lebih dalam memberantas korupsi-korupsi yang berada di
lingkaran setan seperti halnya kasus yang menimpa pemerintah provinsi jambi
tersebut.
Melihat dari masalah ini, penulis menganggap kasus tersebut sangat layak
untuk diteliti dikarenakan kasus tersebut melibatkan orang nomor satu di Provinsi
Jambi ini dan para wakil rakyat dalam hal ini adalah anggota DPRD. Yang mana
ia diangkat dan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin Provinsi Jambi agar
dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Jambi.
Namun,

dengan

terungkapnya

kasus

tersebut

sepertinya

akan

menyebabkan masyarakat Provinsi Jambi menjadi pesimis terhadap masa depan
Provinsi Jambi. Hal ini di karenakan anggota DPRD yang di beri amanat oleh
rakyat untuk memakmurkan masyarakat lebih mementingkan diri mereka sendiri
dengan cara memperkaya diri dengan menerima suap demi kepentingan
perorangan maupun suatu golongan.
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Jika dilihat dari rentetan permasalahan ini dapat dikatakan bahwasanya
DPRD cenderung mudah dipengaruhi atas kepentingan seseorang atau kelompok
dengan iming-iming uang dengan melupakan kepentingan masyarakat dimana hal
tersebut melupakan tugas pokoknya sebagai anggota legislatif. Maka dari itu
penulis ingin meneliti masalah yang berjudul “Tingkat Kepercayaan Masyarakat
Terhadap DPRD Provinsi Jambi Pasca Kasus Suap Uang Ketok Palu”, penulis
memfokuskan pada Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota
Jambi dikarenakan wilayah ini merupakan basis kemenangan Zumi Zola pada
Pilkada Provinsi Jambi tahun 2015 lalu dibuktikan dengan perolehan suara
sebanyak 10688 suara dengan persentase 66,11%. Sedangkan rivalnya Hasan
Basri Agus dan Edi Purwanto dengan perolehan 5480 suara dengan persentase
33,89%.13
B. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana penilaian masyarakat Kelurahan Kenali Besar terhadap kinerja
DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu?

2.

Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat Kelurahan Kenali Besar terhadap
DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu?

C. Batasan Masalah
Agar pembahasan skripsi ini tidak meluas dan keluar dari masalah utama,
maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.
Adapun batasan masalah ini penulis memfokuskan pada Kelurahan Kenali Besar,

13

“Komisi Pemilihan Umum,” https://pilkada2015.kpu.go.id/jambiprov/kota_jambi/
kota_baru diakses 6 April 2018.
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Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dikarenakan wilayah ini merupakan basis
kemenangan Zumi Zola pada Pilkada Provinsi Jambi tahun 2015 lalu.14
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan,
maka tujuan penelitian ini adalah :
1.

Ingin mengetahui penilaian masyarakat Kelurahan Kenali Besar terhadap
kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu.

2.

Ingin mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat Kelurahan Kenali Besar
terhadap DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu.

E. Manfaat Penelitian
Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
membaca maupun yang secara lang terkait didalamnya. Adapun manfaat dari
penelitian ini adalah:
1.

Sebagai salah satu syarat yang ditetapkan oleh Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Sultan Thaha Syaifudin Jambi agar dapat menyelesaikan studi
strata 1 di prodi Hukum Tata Negara.

2.

Agar dapat mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD
Provinsi Jambi pasca putusan majelis Hakim tipikor pada kasus suap uang
ketok palu.

3.

Peneliti mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan alternatif atau
jawaban

mengenai

permasalahan-permasalahan

yang

ada

sehingga

memberikan manfaat bagi pembaca.
14

“Komisi Pemilihan
kota_baru diakses 6 April 2018.

Umum,”

https://pilkada2015.kpu.go.id/jambiprov/kota_jambi/
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F. Kerangka Teori
1. Korupsi
Menurut Jack Bologne (Gone Theory) menyebutkan bahwa faktor
penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan pengungkapan.
Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu
pelaku korupsi. Organisasi instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu
membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat
dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan faktor
pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh
pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.
Menurut

Abdullah

Hehamahua

(Makalah

Semiloka

“Wajah

Pemberantasan Korupsi di Indonesia hari ini) berdasarkan motivasi pelaku,
korupsi dapat dibedakan menjadi 5 yakni, korupsi karena kebutuhan, korupsi
karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena
ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu
Negara.15
Menurut Amundsen dalam Andvig menyebutkan bahwa terdapat 6
karakteristik dasar korupsi, yaitu:
1.

Suap (Bribery) adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang
diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Suap merupakan jumlah
yang tetap, persentase dari sebuah kontrak, atau bantuan dalam bentuk uang
apapun. Biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat
15

Eko Budiyono, “Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud engan
Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi” Jurnal Dinamika Akuntansi dan
Bisnis,Vol.5,No.1(2018),hlm.33.
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perjanjuan atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada
perusahaan atau perorangan dan perusahaan.
2.

Penggelapan (Embezzlement) adalah pencurian sumberdaya oleh pejabat yang
diajukan untuk mengelolanya. Penggelapan merupakan salah satu bentuk
korupsi ketika pejabat pemerintah yang menyalahgunakan sumberdaya publik
atas nama masyarakat.

3.

Penipuan (Fraud) adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya,
penipuan atau kebohongan. Penipuan melibatkan manipulaso atau distorsi
informasi oleh pejabat publik. Penipuan terjadi ketika pejabat pemerintah
mendapatkan tanggungjawab untuk melaksanakan perintah. Memanipulasi
aliran informasi untuk keuntungan pribadi.

4.

Pemerasan (Extortion) adalah sumberdaya

yang diekstraksi dengan

menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman. Pemerasan adalah transaksi
korupsi dimana uang diekstraksi oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk
melakukannya.
5.

Favoritisme adalah kecenderungan diri dari pejabat negara atau politisi yang
memiliki akses sumberdaya negara dan kekuasaan untuk memutuskan
pendistribusian

sumberdaya

tersebut.

Favoritisme

juga

memberikan

perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu. Selain itu, favoritisme juga
mengembangkan mekanisme penyalahgunaan kekuasaan secara privatisasi.
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6.

Nepotisme adalah bentuk khusus dari favoritisme, mengalokasikan kontrak
berdasarkan kekerabatan atau persahabatan.16
Dr. Yusuf Qordhawi menyatakan bahwa suap adalah sesuatu yang

diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk
menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang
diinginkan

atau

memberikan

peluang

kepadanya

(seperti

tender)

atau

menyingkirkan musuhnya. 17
Menurut Blackburn, korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan
rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan.
Namun, beberapa orang menganggap bahwa korupsi digunakan sebagai oiling the
wheel

untuk birokasi, terkadang korupsi

juga

dapat

bermanfaat bagi

perekonomian. Sebaliknya, Tanzi mengklaim bahwa korupsi dapat menimbulkan
biaya birokrasi yang besar.18
Chetwynd menyatakan bahwa korupsi memengaruhi pertumbuhan
ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi berdasarkan beberapa teori
berikut:
1.

Korupsi menghalangi investasi asing dan domestik. Biaya sewa meningkat
dan menciptakan ketidakpastian, menurunkan insentif pada kedua investor
asing dan domestik.

16

Happy Febrina Hariyani,”Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Korupsi Kawasan
Asia Pasifik”,Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan,Vol.5,No.2(2016),hlm.34.
17
Yusuf Qordhawi, Halal dan Haram, (Bandung: Bina Ilmu,2009),hlm.34.
18
Happy Febrina Hariyani,”Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Korupsi Kawasan
Asia Pasifik”,Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan,Vol.5,No.2(2016),hlm.33.
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2.

Korupsi pajak kewirausahaan. Pengusaha dan inovator memerlukan lisensi
dan izin dan membayar suap untuk pemotongan barang ke dalam margin
keuntungan.

3.

Korupsi menurunkan kualitas infrastruktur publik. Sumber daya public
dialihkan ke penggunaan pribadi, standar diabaikan, dana untuk operasional
dan pemeliharaan dialihkan ke kepentingan pribadi.

4.

Korupsi menurunkan pendapatan pajak. Perusahaan dan kegiatan yang
didorong ke sektor informal dengan mengambil sewa berlebihan dan pajak
dikurangi dengan imbalan hadiah kepada pejabat pajak.

5.

Korupsi mengalihkan bakat menjadi rent seeking. Pejabat yang seharusnya
dapat terlibat dalam kegiatan produktif menjadi beralih ke pengambilan
keuntungan dari sewa, dimana mendorong dan meningkatkan pengambilan
biaya sewa.

6.

Korupsi merusak komposisi pengeluaran publik. Pencari keuntungan akan
mencari proyek paling termudah dan terselubung, mengalihkan dana dari
sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.19
Korupsi umumnya terjadi di sektor publik dan sektor swasta, dan

khususnya terjadi pada pejabat publik yang memiliki tanggungjawab langsung
atas ketetapan pelayanan publik dan regulasi khusus.
Secara

politik,

korupsi

mempersulit

demokrasi

dan

tata

kelola

pemerintahan yang baik, dimana korupsi dapat menghancurkan proses formal
yang sudah dibentuk. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif

19

Ibid.,hlm.35.
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mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembuatan kebijakan, korupsi
pada sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi pada
pemerintahan publik yang menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan pada
masyarakat. Korupsi juga menurunkan legitimasi pemerintahan dan nilai-nilai
demokrasi.20
2. Landasan Hukum Suap
Undang-undang pemberantasan Korupsi atau TIPIKOR terdapat pada
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang menjelaskan
haramnya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.
“dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain
diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui.”21
3. Persepsi
Teori Persepsi Masyarakat:
1.

Teori Atribusi, Dasar teori atribusi adalah suatu proses mempersepsikan sifatsifat dalam menghadapi situasi-situasi di lingkungan sekitar (Slamet Santoso,
2010). Teori atribusi merupakan bidang psikologi yang mengkaji tentang
kapan dan bagaimana orang akan mengajukan pertanyaan “mengapa” atau
20
21

Ibid.,hlm.36.
Al-Baqarah (2) : 188

15

prinsip menentukan bagaimana atribusi kausal dibuat dan apa efeknya.
Atribusi kausal pada intinya yaitu menjelaskan antara sebab akibat terhadap
dua peristiwa.
2.

Teori Inferensi Koresponden, Teori inferensi koresponden Jones dan Davis
adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana kita menyimpulkan apakah
perilaku seseorang itu berasal dari karakteristik personal ataukah dari
pengaruh situasional (Taylor, Shelly dan David, terjemahan Tri Wibowo,
2009).

3.

Teori Kovariasi, Kelley menyatakan bahwa orang yang berusaha melihat
suatu efek partikular dan penyebab partikular beriringan dalam situasi yang
berbeda-beda (dalam Taylor terjemahan Tri Wibowo, 2009), misalnya ketika
memandang di

masyarakat

yang

terdapat

beberapa

orang dengan

keyakinannya menjalankan semua nilai adat istiadat, sebagian masyarakat
akan beranggapan apakah orang tersebut menjalankan nilai adat istiadat
karena ingin mewarisi budaya dari leluhur, apakah karena lingkungan diman
mereka tinggal ataukah juga karena orang tersebut hanya ikut-ikutan.22
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Menurut Sarlito W. Sarwono
(2010) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :
1.

Perhatian, biasanya tidak menagkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita
sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja.
Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan
perbedaan persepsi.
22

Rohmaul Listiana,”Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam
Penentuan Waktu Pernikahan”,Jurnal Agastya,Vol.5,No.1(2015),hlm.123.
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2.

Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.

3.

Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu
akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan
menyebabkan persepsi bagi tiap individu.

4.

Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga
berpengaruh pula terhadap persepsi.

5.

Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu
akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka
proses terbebtuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara
satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok
dengan kelompok lain.23
Menurut Robbin (dalam Fatah Hanurawan, 2010) mengemukakan bahwa

beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi
sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah:
1.

Faktor penerima (the receiver)

2.

Faktor situasi (the situation)

3.

Faktor objek sasaran (the target).24

4. Penganggaran
Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan negara adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka
23

Rohmaul Listiana,”Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Penanggalan Jawa dalam
Penentuan Waktu Pernikahan”,Jurnal Agastya,Vol.5,No.1(2015),hlm.122.
24
Ibid.,hlm.121.
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APBD. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta
segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat
dinilai dengan uang.25
Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada
penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap
bukan hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan
dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan
APBD dan pertanggung jawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa
tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk:
1.

Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan

2.

Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah
digariskan

3.

Menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggung
jawabkan.26
Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota

Dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi: 2001, Syamsiar:
2001, Sutarnoto: 2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas Dewan
yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman.dan keahlian
berpengaruh terhadap kinerja Dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat
melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan
pengetahuan untuk masa yang akan datang.

25

Lilik Singgih Nugroho, “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan
Preventif dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan
Daerah” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,(2016),hlm.3.
26
Ibid .,hlm.4.
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Yudono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak
haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta
menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai
pengetahuan

yang

cukup

dalam

hal

konsepsi

teknis

penyelenggaraan

pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang
dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah
pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggran diharapkan
anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. 27
Adanya perubahan paradigma anggaran diera reformasi menuntut adanya
partisipasi masyarakat (publik) dalam keseluruhan siklus anggaran. Untuk
menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi
dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin:
1996). Achmadi dkk. (2002) menyebutkan bahwa partisipasi merupakan kunci
sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut
aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk
pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Peranan dewan
dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan

dipengaruhi oleh

keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran. Jadi, selain pengetahuan
tentang anggran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan,
partisipasi masyarakat diharapkan akan meningkatkan fungsi pengawasan. 28

27

Gunawan Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta :Raja Grafindo
Persada, 2004),hlm.12.
28
Ibid., hlm. 13.
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Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan
organisasi dan manajemen tercapai.29 Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia
asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan
mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai
berikut: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar
pekerjaan-pekerjaaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau
hasil yang dikehendaki”.30
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitianpenelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus atau tema
yang diteliti. Penulis menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya
dengan masalah yang akan diteliti, seperti judul berikut.
Pertama penelitian oleh Dawud dari Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah tahun 2014, yang berjudul “Tingkat Kepercayaan Masyarakat
Muslim Terhadap Partai Politik Berasas Islam” yang mana menggunakan metode
penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu tingkat kepuasan dan preferensi
pilihan masyarakat muslim terhadap partai politik berasas islam rendah (14%) dan
belum mampu mengalahkan keunggulan dari kepercayaan masyarakat muslim
terhadap partai politik berbasis masa islam (23%) dan diluar keduanya (41%)

29

Hani Handoko, Manaejemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT
Rafika Aditam, 1999).hlm,360.
30
Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management (Jakarta:Ghalia Indonesia).hlm,93.
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yang disebabkan karena partai politik berasas islam belum mampu mewakili
aspirasi masyarakat.31
Kedua penelitian oleh Siti Munawaroh tahun 2016, yang berjudul
“Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul pada masa
kepemimpinan Sri Surya Widati (2010-2015)” yang mana menggunakan metode
penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu kinerja keseluruhan Pemerintah
Kabupaten Bantul pada masa kepemimpinan Sri Surya Widati dalam kategori baik
hasil ini diperoleh berdasarkan dari jawaban masyarakat namun ada beberapa
catatan yang perlu diperbaiki seperti transparansi pelayanan, pengangguran dan
jaminan kesehatan.32
Ketiga penelitian oleh Handrix Chris Haryanto tahun 2015, yang berjudul
“Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat Terhadap Elit Politik” yang
mana menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu
didalam ranah politik khususnya kepercayaan terhadap para elit politik harus
dibangun dengan karakter-karakter yang terihat memiliki motif yang baik dan erat
dengan norma.33
Keempat penelitian oleh Lukman Ilham dan Muhammad Arif Pratama
tahun 2016, yang berjudul ” Hubungan Antara Tingkat Kepercayaan dan
Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Makasar” yang
mana menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu

31

Dawud, “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Muslim Terhadap Partai Politik Berasas
Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,(2014),hlm.80.
32
Siti Munawaroh, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten
Bantul pada masa kepemimpinan Sri Surya Widati (2010-2015)”, Hasil penelitian, (2016),hlm.24.
33
Handrix Chris Haryanto, “Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat
Terhadap Elit Politik”, Hasil penelitian, (2015),hlm.17.
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terjadi hubungan yang positif antara tingkat kepercayaan dengan kinerja
anggota DPRD Kota Makassar. Tingkat kepercayaan memberikan sumbangsi
yang cukup besar terhadap kinerja anggota DPRD Kota Makassar.34
Kelima penelitian oleh Ucox Pratua Nugraha dari Universitas Sumatera
Utara Medan tahun 2014 , yang berjudul ”Analisis Yuridis Operasi Tangkap
Tangan (OTT) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi” yang mana menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dan didukung oleh data empiris dengan hasil penelitian
yaitu dalam hal penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sesungguhnya
diatur dalam UU Tipikor, akan tetapi terhadap penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana masih mengacu kepada KUHAP. Jadi, KUHAP juga dipakai
sebagai pengaturan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi selain dari
UU Tipikor itu sendiri.35
H. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah bagian penting dalam pnyusunan sebuah
penelitian, karena dari sinilah pembaca bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh
peneliti dan bagaimana urutan penelitian itu dilakukan. Penelitian ini bertujuan
mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD provinsi jambi
pasca kasus suap uang ketok palu.

34

Lukman Ilham dan Muhammad Arif Pratama, ” Hubungan Antara Tingkat
Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Makasar”, Hasil
penelitian, (2016),hlm.24.
35
Ucox Pratua Nugraha, “Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi”, Skripsi
Universitas Sumatera Utara Medan, (2014),hlm.78.
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Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Tingkat
Kepercayaan
Masyarakat

Kasus Suap

Tingkat kepercayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tindakan dan apa
yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kasus suap.
Kasus suap yang terjadi pada DPRD Provinsi Jambi membuat masyarakat
kecewa, pasalnya DPRD yang merupakan sebagai wadah penampung aspirasi
masyarakat justru tidak amanah dalam mengerjakan tugasnya. Kasus suap yang
terjadi pada DPRD Provinsi Jambi tahun 2017 lalu membuat kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga legislatif ini menurun. Semakin buruk kinerja yang
ditunjukkan oleh DPRD Provinsi Jambi maka tingkat kepercayaan dari
masyarakat akan menurun, sebaliknya semakin baik kinerja yang ditunjukkan oleh
DPRD Provinsi Jambi maka tingkat kepercayaan dari masyarakan akan
meningkat.
I. Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari
lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari karakteristik yang berbeda
namun masih dalam satu pembahasan.
BAB I

: Pendahuluan.

Pada

Bab

ini

berisi

tentang

Latar

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat
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Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, dan Kerangka
Pemikiran.
BAB II

: Metodologi

Penelitian.

Dalam

Bab

ini

berisi

tentang

Pendekatan Penilitian, Jenis dan Sumber data, Populasi dan
Sampel dan Instrumen pengumpulan data.
BAB III

: Gambaran Umum Tempat Penilitian. Dalam Bab ini akan
membahas tentang gambaran umum Kelurahan Kenali Besar Kota
Jambi.

BAB IV

: Hasil dan Pembahasan Penilitian. Pada Bab ini penulis akan
memaparkan tentang apa yang akan diteliti oleh peneliti yakni
tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap DPRD
Provinsi Jambi pasca Kasus Suap Uang Ketok Palu.

BAB V

: Penutup. Dalam Bab ini berisi uraian kesimpulan serta saran dari
pembahasan.

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Peneltian
Metode penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.36 Metode penelitian adalah suatu
proses penelitian atau pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang
menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.37
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode
penelitian kuantitatif merupakan pengujian teori atau konsep-konsep melalui
pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analis data
dengan prosedur statistik.38 Data-data tersebut berupa angka yang berasal dari
kuesioner pada masyarakat kota Jambi, dimana data tersebut nantinya akan
dihitung secara statistik deskriptif dan menggunakan tehnik pengambilan sampel
acak sederhana (Random sampling).
B. Jenis dan sumber data
Secara umum jenis data dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu
sebagai berikut.
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli
atau pertama. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah
36

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet.Ke-5, (Jakarta:Sinar Grafika,2014),

hlm.17.
37

Iskandar,Metode Penelitian Kualitatif,cet.Ke-1, (Jakarta:Gaung Persada,2009),hlm.11.
Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data
Sekunder, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada perss, 2011), hlm.20.
38
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teknisnya responden, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan
informasi ataupun data.39 Data primer penelitian ini adalah hasil dari penyebaran
angket/kuesioner pada masyarakat Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi.
2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan
disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya misalnya
dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. Data sekunder dikenal juga oleh data-data
pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh penelitian.40
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data penduduk Kelurahan Kenali Besar
yang diperoleh dari Kantor Lurah.
C. Populasi dan sampel
1.

Populasi
Populasi adalah keseluruhan wilayah objek dan subjek yang berada pada

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Kenali
Besar dewasa sebanyak 25.557 orang.
2.

Sampel
Sampel adalah objek atau subjek bagian dari populasi yang memiliki ciri-

ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Dalam menentukan sampel peneliti
menggunakan metode pengambilan sampel dengan metode simple random
sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang

39

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta:Graha
Ilmu, 2006), hlm. 129.
40
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian , cet. Ke-16, (Yogyakarta:Pusaka Pelajar,2015),
hlm.119.

26

dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi
tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini
digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

Penjelasan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel
yang masih dapat ditolelir atau diinginkan 10% 41
Di mana

: n=
: n=
: n=
: n = 99,99 di bulatkan menjadi 100

D. Instrument pengumpulan data
Instrument pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian.42
1.

Observasi
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Alasan peneliti
untuk melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku
41

Muhammad, Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi Islam,(Jakarta: PT. Grafindo
Persada, 2008),hlm.180.
42
Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, Observasi dan Wawancara,(Jawa
Timur:Bayumedia Publising,2004),hlm.1.
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atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan
evaluasi

yaitu

melakukan pengukuran

terhadap aspek tertentu melakukan

umpan balik terhadap pengukuran tersebut.43 Observasi dalam penelitian ini yaitu
dengan melakukan pegamatan dan wawancara singkat dengan beberapa
masyarakat Kelurahan Kenali Besar mengenai kasus suap uang ketok palu.
2.

Kuesioner
Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan memberikan daftar

pertanyaan kepada responden untuk diisi. Tujuan pembuatan kuesioner adalah
untuk memperoleh informasi yang relavan.44 Dalam penelitian ini, penulis
membagikan kuesioner langsung kepada masyarakat kota Jambi, responden
diminta untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas beberapa pertanyaan atau
pernyataan yang telah tersedia pada kuesioner.
3.

Dokumentasi
Dokumentasi

merupakan

catatan

peristiwa

yang

sudah

berlalu.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari
seseorang.45 Dalam pengumpulan data dokumentasi ini peneliti melakukan
pengambilan foto bersama dengan responden.
E. Teknik analisis data
Dalam penelitian kuantitatif, model penyajian yang khas adalah dalam
bentuk grafik dan tabel dan dijelaskan dalam bentuk teks naratif yang bersifat

43

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, Cet.Ke-1,(Jakarta:Prenadamedia Group,2011),

hlm.140.
44

Amir Amri, dkk, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya, (Bogor: IPB
Press, 2009), hlm. 178.
45
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND, Cet.Ke-21 (Bandung:
Alfabeta,2014),hlm.240.
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deskriptif deduktif, seluruh data yang diperoleh akan dikaji dan diteliti dan
ditarik kesimpulan. Lebih lanjut lagi seluruh jawaban responden dikumpulkan
dan dilakukan coding pada setiap jawaban untuk tabulasi. Dengan tabulasi akan
menghasilkan frekuensi dan tabel sesuai dengan variabel yang diteliti terhadap
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD pasca kasus suap.

BAB III
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN
A. Aspek Geografis
Pada bagian latar belakang masalah telah diuraikan bahwa lokasi
penelitian adalah di kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota
Jambi. Berikut dipaparkan gambaran mengenai Kelurahan Kenali Besar.
Kota Jambi dengan luas wilayah ± 205.38 km2 (berdasarkan UU No. 6
tahun 1986) terletak pada koordinat 01º 30‟ 2.98” - 01º 7‟ 1.07” Lintang Selatan
dan 103º 40‟ 1.67”- 103º 40 0.23 Bujur Timur.
Koordinat tersebut menunjukan keberadaan Kota Jambi yang terletak
ditengah-tengah Pulau Sumatera. Secara geomorfologis Kota Jambi terletak
dibagian barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut sub-cekungan
Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatera Timur.
Kota Jambi terdiri atas 11 kecamatan dengan 62 Kelurahan. Pada tahun
2018 jumlah penduduknya sebesar 609.620 jiwa dengan luas wilayahnya 103,454
km2 dan sebaran penduduk 5887 jiwa/km2. Kecamatan Alam Barajo merupakan
hasil pemekaran dari Kecamatan Kota Baru dan terdiri dari 5 kelurahan yaitu
Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, dan Beliung. Kecamatan
Alam Barajo memiliki luas wilayah 41,67 km2 dengan 5 kelurahan dan 191 RT.
Secara geografis Kenali Besar merupakan Kelurahan

terbesar dari

Kecamatan Alam Barajo dengan luas wilayah 1.101 km2.
1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Rawasari dan Simpang IV Sipin
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pematang Gajah dan Mendalo Darat
29
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3. Sebelah Barat berbatasan dengan

: Penyengat Rendah dan Pematang Sulur

4. Sebelah Timur berbatasan dengan : Wilayah Bagan Pete.
B. Aspek Demografi
Jumlah penduduk Kenali Besar sebanyak 30.059 jiwa dengan jumlah
laki-laki sebanyak 14.880 jiwa dan perempuan 15.179 jiwa.46
Gambar 3.1

JENIS KELAMIN

Laki-laki;
14.880

Perempuan;
15179

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 47

46

Usia

Jumlah

0-15

2622

15-65

25.557

> 65

1.674

Kantor Kelurahan Kenali Besar, Daftar Jumlah Penduduk Kel.Kenali Besar, 5
November 2019.
47
Ibid.
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Tabel 3.2
Jumlah penduduk berdasarkan lulusan pendidikan umum
Tingkat Pendidikan

Jumlah

Taman kanak – kanak

320

Sekolah Dasar

480

Sekolah Menengah Pertama

200

Sekolah Menengah Atas

100

Akademi/ D1-D3

84

Sarjana

315

Pascasarjana

64

Tingkat pendidikan masyarakat lulusan pendidikan umum, Taman kanakkanak berjumlah 320, lulusan Sekolah dasar sebanyak 480, lulusan Sekolah
Menengah Pertama sebanyak 200 orang, lulusan Sekolah Menengah Atas
sebanyak 100, lulusan D1-D3 sebanyak 84 orang, lulusan Sarjana sebanyak 315
orang , lulusan pascasarjana sebanyak 64 orang. 48
Tabel 3.3
Lulusan Pendidikan Khusus
Tingkat Pendidikan

Jumlah

Pondok Pesantren

189

Pendidikan Keagamaan

200

Sekolah Luar Biasa

15

48

Kantor Kelurahan Kenali Besar, Daftar Jumlah Penduduk Kel.Kenali Besar, 5
November 2019.
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Kursus Keterampilan

320

Jumlah Lulusan Pendidikan Khusus, dari Pondok Pesantren Berjumlah
189 0rang, lulusan Pendidikan keagamaan 200 orang, lulusan Sekolah Luar Biasa
berjumlah 15 orang dan lulusan Kursus keterampilan berjumlah 320 orang. 49

Tabel 4.4
Prasarana Pendidikan
Tingkat Pendidikan

Jumlah

PAUD

8

Taman kanak-kanak

8

SD

4

SMP

1

SMA

1

Perguruan Tinggi

1

Prasarana

pendidikan PAUD 8 buah, Taman Kanak-kanak 8 buah,

Sekolah Dasar 4 buah, Sekolah Menengah Pertama 1 buah, Sekolah Menengah
Atas 1 buah dan Perguruan Tinggi 1 buah.50
Pada saat pemilihan umum Gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2015
Kelurahan Kenali Besar memiliki jumlah pemilih sebanyak 26.156 orang namun

49

Kantor Kelurahan Kenali Besar, Daftar Jumlah Penduduk Kel.Kenali Besar, 5
November 2019.
50
Kantor Kelurahan Kenali Besar, Daftar Jumlah Penduduk Kel.Kenali Besar, 5
November 2019.
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hanya 16.447 orang yang menggunakan hak pilihnya yaitu Laki-laki sebanyak
7.813 dan Perempuan sebanyak 8.634.
Hasil akhir dari pemilihan umum tahun 2015 di kelurahan Kenali Besar
dimenangkan oleh Zumi Zola dan Fachrori Umar dengan perolehan suara
sebanyak 10688 suara dengan persentase 66,11%. Sedangkan rivalnya Hasan
Basri Agus dan Edi Purwanto dengan perolehan 5480 suara dengan persentase
33,89%. 51

51

Komisi Pemilihan Umum,” https://pilkada2015.kpu.go.id/jambiprov/kota_jambi/
kota_baru diakses 6 April 2018.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Responden
Pada pembahasan penelitian berikut disajikan deskripsi data yang telah
diperoleh dalam penelitian.Data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari
responden, yaitu angket penelitian dengan mengajukan pernyataan yang telah
disiapkan peneliti. Dalam penelitian ini berjumlah 100 responden masyarakat
kelurahan kenali besar Kota Jambi.
Penelitian ini dilakukan dengan tehnik Random Sampling yaitu tehnik
pengambilan sampel secara acak kepada responden yang telah ditetapkan yaitu
masyarakat yang berada di kelurahan Kenali Besar Kota Jambi. Penyebaran
kuesioner dilakukan dari tanggal 2 desember 2019 sampai dengan 15 desember
2019 sampel yang digunakan penelitian berjumlah 100 responden dari 30.059
populasi yang ada. Setelah data kuesioner terisi kemudian akan diolah dengan alat
analisis Excel.
1.

Karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia yang

bertempat tinggal dikelurahan Kenali Besar dapat dilihat dari tabel berikut.
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Tabel 4.1
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
Jenis kelamin

Jumlah orang

Persentase %

Laki laki

39

39

Perempuan

61

61

Total

100

100%

Tabel 4.2
Karakteristik responden berdasarkan usia
Usia

Jumlah Orang

Persentase %

< 21 Tahun

10

10%

> 21 Tahun

90

90%

Total

100

100%

Berdasarkan keterangan tabel diatas dapat diketahui menurut jenis kelamin
yang diambil sebagai responden. Jenis kelamin yang paling banyak adalah
berjenis kelamin perempuan sebanyak 61 responden atau 61,0% dan berjenis
kelamin laki-laki sebanyak 39 responden atau 39,0%. Sedangkan responden yang
berusia remaja (usia kurang dari 21 tahun) 10% dan 90% berusia 21 tahun keatas
(usia dewasa).
2.

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan
Karakteristik responden berdasarkan pekerjaannya dapat dilihat dari

gambar berikut.
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Gambar 4.1
Pekerjaan Responden
Tidak bekerja Mahasiswa
2%
8%

Ibu rumah
tangga
40%

Wirausaha
30%

Pegawai lepas
5%

Wiraswasta
15%

Berdasarkan keterangan gambar diatas dapat diketahui berdasarkan
pekerjaannya yaitu dari 100 responden yang diwawancarai diketahui bahwa 8%
mengaku mahasiswa, 2% tidak bekerja, 40% ibu rumah tangga, 30% wirausaha,
wiraswasta 15%, dan sisanya 5% mengaku sebagai pegawai lepas.
B. Analisis dan pembahasan
Penelitian ini membahas tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
DPRD pasca kasus suap uang ketok palu. Dalam hal ini peneliti mengambil
penelitian di daerah Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
dikarenakan wilayah ini merupakan basis kemenangan Zumi Zola pada Pilkada
Provinsi Jambi tahun 2015 lalu.
Pada saat pemilihan umum Gubernur Provinsi Jambi pada tahun 2015
Kelurahan Kenali Besar memiliki jumlah pemilih sebanyak 26.156 orang namun
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hanya 16.447 orang yang menggunakan hak pilihnya yaitu Laki-laki sebanyak
7.813 dan Perempuan sebanyak 8.634.
Hasil akhir dari pemilihan umum tahun 2015 di kelurahan Kenali Besar
dimenangkan oleh Zumi Zola dan Fachrori Umar dengan perolehan suara
sebanyak 10688 suara dengan persentase 66,11%. Sedangkan rivalnya Hasan
Basri Agus dan Edi Purwanto dengan perolehan 5480 suara dengan persentase
33,89%.52
Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005) menyebutkan DPRD adalah
lembaga legislate atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang
dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan badan
yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.53
Lembaga DPRD berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah mengalami peningkatan posisi yang strategis sebagai lembaga penampung,
penyalur sekaligus representasi aspirasi masyarakat didaerah.54
Masyarakat dapat turut serta membantu pencegahan tindak pidana korupsi
yang mana tertulis pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU
No.20 Tahun 2001 Pasal 41 yang berbunyi:
1.

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.

52

https://pilkada2015.kpu.go.id/jambiprov/kota_jambi/kota_baru diakses 6 April 2018.
David Apter,Pengantar Analisa Politik,(Jakarta: LP3ES, 1976),hlm,262.
54
M. Budiardjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi
Pancasila. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996),hlm,183.
53
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2.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diwujudkan
dalam bentuk:

a.

Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana korupsi,

b.

Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi,

c.

Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi,

d.

Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang
diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari,

e.

Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c
2) Diminta hadir dalam

proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang

pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai hak dan
tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi
4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3
dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang
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diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan
menaati norma agama dan norma sosial lainnya
5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.55
Berdasarkan

Undang-undang

Nomor

31

Tahun

1999

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU
No.20 Tahun 2001 Pasal 12 b yang berbunyi:
1.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a.

yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi;

b.

yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,
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dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).56
Kesadaran masyarakat menjadi sangat penting terutama pada pemilihan
umum yang di selenggarakan contohnya pada tahun 2019 lalu. Agar kesalahankesalahan yang terjadi pada pemilu sebelumnya, masyarakat dapat memperhatikan
kualitas dan kuantitas wakil rakyatnya, dan harus secara jeli melihat kemampuan
bakal calon DPRD Provinsi jambi
Karena kurang jelinya memperhatikan kemampuan anggota DPRD, dan
juga kerakusan oknum DPRD maka korupsi itu tejadi. Belum lagi iming-imingkan
dengan janji-janji kampanye yang tidak di realisasikan. Jika tidak di perhatikan,
maka dengan mudahnya hal tersebut akan dipermainkan oleh penyelenggara
Negara. Buktinya adalah terjadinya kasus suap yang terjadi pada tahun 2017 lalu.
Pembahasan ini dilakukan atas hasil perhitungan yang sesuai dengan
metode pendekatan kuantitatif, seperti yang telah ditentukan. Atas dasar itu
penulis menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap
uang ketok palu.
P1. Mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap pada bidang
penganggaran
Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran diwujudkan dalam
bentuk pembahasan dan penetapan bersama rancangan peraturan daerah tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bersama kepala daerah. Anggaran
56

Ibid.
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adalah fungsi yang di berikan kepada anggota DPRD yang merupakan suatu
bentuk tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah
berupa menyusun dan menetapkan perkiraan penerimaan dan belanja keuangan
pemerintah daerah.
Dari 100 responden hasil wawancara mengenai kinerja DPRD Provinsi
Jambi pasca suap pada bidang penganggaran hasilnya yaitu, responden yang
menjawab dikerjakan dengan sudah sesuai sebanyak 4%, cukup sesuai sebanyak
43% , kurang sesuai sebanyak 25%, dan tidak sesuai 28%. Hal ini dapat dilihat
pada gambar berikut.
Gambar 4.2
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Dari hasil pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa responden yang diberikan
pertanyaan mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pada bidang penganggaran
pasca kasus suap uang ketok palu mengatakan sudah cukup sesuai, hal ini dapat
dibuktikan dengan 43% menjawab cukup sesuai yang mana lebih banyak daripada
pilihan jawaban lainnya.
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Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran yang merupakan fungsi
membahas dan memberikan persetujuan, menjalankan serta menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) bersama kepala daerah. Akan tetapi pada praktek penyelengaraan
pemerintahan menunjukan bahwa dalam menjalankan fungsi anggaran para
anggota

DPRD

masih

mengalami

kendala-kendala

seperti

belum

ada

keberpihakan kepada masyarakat akibat dari mementingkan kepentingan pribadi
dan golongan sehingga untuk membahas dan memberikan rekomendasi kepada
kepala daerah tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. 57 Adapun beberapa
kendala yang menentukan kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsinya, yaitu:
a.

Kapasitas. Hal ini terkait dengan kapasitas anggota dewan yang dimaksud,
anggota dewan yang ada mayoritas adalah punya pemahaman dengan berlatar
pendidikan hukum dan anggaran yang sangat minim, terlebih pembuatan
produk hukum dan anggaran sangat membutuhkan kecermatan dan
kepiawaian seseorang dalam membuat anggaran, aturan yang akan diterapkan
pada skala pemerintahan daerah tersebut. Dengan kemampuan yang minim
tersebut dapat dilihat pada produk yang diciptakannya. Bagaimana
memproduk aturan yang efektif dan mempunyai daya efektifitas yang dapat
memjawab kebutuhan masyarakat daerah menjadi hal yang sulit ditemui.

57

Ibrahim Evans Rawung, “Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Menjalankan Fungsi Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”, Skripsi
Jurusan ilmu pemerintahan, UNSRAT,hlm.3.
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b.

Latar belakang. Selain pada kapasitas, faktor latar belakang keilmuan dan
latar belakang pekerjaan menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala
anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya.

c.

Kemauan kapasitas yang kurang dan latar belakang yang rendah sebetulnya
bukan faktor utama kendala anggota DPRD dalam menjalankan kekuasaan
legislasinya selama punya kemauan yang tinggi untuk belajar dan terus
mengupgrade diri dengan informasi yang selalu terbaru. Namun demikian
harapan ini hanya tinggal harapan mana kala dengan kemampuan yang minim
tersebut tidak diimbangi dengan kemauan belajar yang tinggi demi
pelaksanaan tugas dan fungsinya. 58

P2. Mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap pada bidang
pengawasan
Pengawasan DPRD merupakan pengawasan politik yang tentunya
pengawasan yang mewakili komunitas yang ada di dalam masyarakat, karena
DPRD merupakan representatif dari masyarakat. Dalam fungsi pengawasan,
DPRD dapat memainkan peranan sebagai public services watch.59
Fungsi DPRD sangat strategis dalam melakukan pembelaan terhadap
rakyat, karena

DPRD menyalurkan aspirasi menerima

pengaduan dan

memfasilitasi penyelesaian. Namun tidak jarang terjadi bahwa fungsi dan
kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud dan pada akhirnya berujung
pada penurunan citra terhadap DPRD tersebut.

58
59

Ibid.,hlm.9.
Usaid, Membina Hubungan dengan Konstituen,(LGSP, Jakarta, 2007),hlm.36.
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Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Jambi merupakan
salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat
tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan ini bermakna penting, baik
bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah,
fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini, untuk mengawal
pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana
pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan
telaahan dan saran berupa tindakan perbaikan terhadap kinerja pemerintah
daerah.60
Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang
dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara
continue beberapa aspek sebagai berikut.
1.

Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan.
Yaitu pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan peraturan
perundang-undangan.

2.

Pengawasan terhadap pengadministrasian.
Yaitu pengawasan juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan
pelaksanaan program yang diciptakan dengan peraturan, seperti misalnya
APBD. Dengan pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi
kebijakan pemerintah dapat dilanjutkan, diperbaiki atau perlu dihentikan.

3.

Pengawasan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari KKN.
60

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Emperis,(Pustaka Pelajar, Yogyakarta).hlm.51.
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Yakni

DPRD

melakukan

pemerintahan

yang

sesungguhnya

adalah

bersih,
agar

pengawasan
sebagaimana
pemerintah

dalam

rangka

fungsi
daerah

menciptakan

pengawasan
dapat

yang

mewujudkan

pemerintahan yang baik.61
Dari 100 responden hasil wawancara mengenai kinerja DPRD Provinsi
Jambi pasca suap pada bidang pengawasan hasilnya yaitu, responden yang
menjawab dikerjakan dengan sudah sesuai sebanyak 4%, cukup sesuai sebanyak
17% , kurang sesuai sebanyak 58%, dan tidak sesuai 21%. Hal ini dapat dilihat
pada gambar berikut.
Gambar 4.3
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Dari hasil pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa responden yang diberikan
pertanyaan mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pada bidang pengawasan
pasca kasus suap uang ketok palu mengatakan masih kurang sesuai, hal ini dapat
61

Djauhari, Achmad Ridwan, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang
Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme, Studi di Kabupaten Bombana”, Jurnal
Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.,hlm.174-175.
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dibuktikan dengan 58% menjawab kurang sesuai yang mana lebih banyak
daripada pilihan jawaban lainnya.
P3.

Mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap pada bidang

regulasi atau membuat undang-undang
Peranan DPRD dalam membuat Peraturan Daerah telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersama pemerintah daerah mempunyai
suatu kewajiban berupa peraturan daerah sebagai asas pelaksanaan desentralisasi
dalam rangka usaha mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
Hal tersebut menunjukkan betapa kuatnya kewenangan yang dimiliki
DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai badan legislatif daerah. Secara de
jure DPRD mempunyai mempunyai posisi yang sangat kuat dan setara dengan
eksekutif. Akan tetapi secara de facto masih harus dibuktikan oleh para anggota
DPRD untuk benar-benar dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan juga aspirasi dari masyarakat.62
Dari 100 responden hasil wawancara mengenai kinerja DPRD Provinsi
Jambi pasca suap pada bidang regulasi hasilnya yaitu, responden yang menjawab
dikerjakan dengan sudah sesuai sebanyak 4%, cukup sesuai sebanyak 38% ,
kurang sesuai sebanyak 39%, dan tidak sesuai 19%. Hal ini dapat dilihat pada
gambar berikut.

62

Widharto Ishak, “Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kota
Palu” e-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 10, Oktober 2016,hlm.32-33.
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Gambar 4.4
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Dari hasil pertanyaan diatas dapat dilihat bahwa responden yang diberikan
pertanyaan mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pada bidang regulasi pasca
kasus suap uang ketok palu mengatakan masih kurang sesuai, hal ini dapat
dibuktikan dengan 39% menjawab kurang sesuai yang mana lebih banyak
daripada pilihan jawaban lainnya.
Produk Perundang-undangan yang baik tentu saja harus mengacu pada
kaidah-kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada
kepentingan masyarakat, hal ini dijelaskan sebagai berikut :
a.

Indikator pelayanan
Indikator mengenai kualitas pelayanan menjadi semakin penting dalam
menjelaskan kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan
publik karena hakekat dari suatu bentuk pelayanan adalah kepuasan bagi si
pemberi jasa atau barang dan terutama si penerima karena terpenuhi tuntutan
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kebutuhannya. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai
organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan yang diterima dari birokrasi pemerintah termasuk dalam hal
pelayanan tuntutan kebutuhan pembangunan yang tidak sesuai dengan
harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas
hidupnya, termasuk harapan masyarakat kepada anggota DPRD Provinsi
Jambi.
b.

Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan untuk mengenali kebutuhan masalah yang
ada dimasyarakat. Responsivitas ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan
publik karena hal itu merupakan bukti kemampuan organisasi (dalam hal ini
DPRD Provinsi Jambi) untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun
agenda dan prioritas pelayanan serta pengembangan program-program
pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

c.

Responsibilitas
Dalam kaitan dengan penelitian ini responsibilitas lebih pada makna
tanggung jawab pemerintah ataupun komitmen aparat dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsinya atas mandat kelembagaan atau mandat jabatan
yang harus dilaksanakan dengan berhasil baik dan benar. Responsibilitas
menjadi indikator sangat penting, karena sangat menentukan kualitas tugas
dan fungsi Dewan sebagai pembuat Perda. Dengan pendapat tersebut,
kemampuan DPRD Provinsi Jambi yang dimaksud adalah untuk mengambil
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langkah-langkah yang perlu dengan menggunakan hak inisiatif dalam
membuat Perda.63
P4. Mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap secara keseluruhan
Dari 100 responden hasil wawancara mengenai kinerja DPRD Provinsi
Jambi pasca suap pada kinerja keseluruhan hasilnya yaitu, responden yang
menjawab lebih buruk sebanyak 21%, tidak ada perubahan sebanyak 66%, lebih
baik sebanyak 9%, dan jauh lebih baik sebanyak 4%.
Berdasarkan penemuan diatas penulis menemukan fakta bahwa kinerja
DPRD Provinsi jambi pasca kasus suap sebagai fungsi DPRD itu sendiri menurut
100 responden yang telah diwawancarai yaitu tidak ada perubahan dari
sebelumnya pasca kasus suap yang terjadi pada DPRD Provinsi Jambi. Hal ini
dapat dibuktikan pada gambar berikut.
Gambar 4.5
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Masyarakat menilai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang
ketok palu tidak ada perubahan sama sekali dibandingkan dengan DPRD
sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan 66% responden menjawab tidak ada
perubahan, hasil yang sangat terpaut jauh dengan responden yang menjawab
pilihan jawaban lainnya.
P5. Mengenai penggunaan hak pilih pada pemilu Legislatif berikutnya.
Dari 100 responden hasil wawancara mengenai penggunaan hak pilih
responden pada pemilu Legslatif berikutnya penulis mendapati hasil sebanyak
93% responden masih menggunakan hak pilihnya pada pemilu Legislatif tahun
2019, sebanyak 2% tidak menggunakan hak pilihnya dan sisanya sebanyak 5%
tidak menjawab. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 4.6
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Dari 93% jawaban dari responden menjawab masih menggunakan hak
pilihnya pada pemilu pada legislatif tahun 2019 dikarenakan mereka masih
percaya anggota DPRD yang baru tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Adapun alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilih pada pemilu
berikutnya menurut apa yang peneliti lihat dilapangan disebabkan oleh
kekecewaan yang mendalam dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap
DPRD telah mengingkari apa-apa yang telah mereka janjikan sebelum terpilih dan
tidak memperdulikan keadaan rakyat kecil sama sekali setelah terpilih.
Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan
berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi
kontraproduktif dalam proses demokratisasi, gerakan golput pada pemilu-pemilu
lebih dari sikap kekecewaan, karena segala kekuatan partai dan lembaga negara
dijadikan tameng kekuasaan semata. Para elit politik hanya menjadi corong
penguasa. Pada era ini golput menjadi bentuk kekecewaan dan perlawanan karena
rakyat tidak cukup berani melawan dan bertindak untuk berhadapan dengan
kekuatan penguasa. Secara empirik peningkatan angka golput tersebut terjadi
antara lain oleh realitas sebagai berikut:
1.

Pemilu dan Pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan berarti
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.

Menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki platform politik yang
realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang
berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan
kepentingan kelompok atau golongannya.
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3.

Merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku
koruptif dan lebih mengejar kekuasaan/kedudukan daripada memperjuangkan
aspirasi publik.

4.

Tidak terealisasinya janji-janji yang dikampanyekan elit politik kepada publik
yang mendukungnnya.

5.

Kejenuhan pemilih karena sering adanya Pemilu/Pilkada yang dipandang
sebagai kegiatan seremonial berdemokrasi yang lebih menguntungkan bagi
para elit politik.64

P6. Mengenai kepercayaan terhadap DPRD Provinsi Jambi yang baru
pasca kasus suap
Dari 100 responden hasil wawancara mengenai kinerja DPRD Provinsi
Jambi pasca suap pada

hasil wawancara dari 100 responden menghasilkan

sebanyak 32% menjawab sangat percaya, responden yang menjawab cukup
percaya sebanyak 45%, kurang percaya sebanyak 14% dan tidak percaya
samasekali sebanyak 9%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 4.7
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang
diwawancarai cukup percaya dan optimis pada kinerja DPRD Provinsi Jambi yang
baru dibandingkan DPRD sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan 45% responden
menjawab cukup optimis yang mana lebih banyak dibandingkan jawaban
responden pada pilihan jawaban yang lain. Peneliti melihat responden yang
diwawancarai mayoritas masih percaya kepada kinerja DPRD yang baru
dibandingkan DPRD sebelumnya, mereka yakin DPRD yang baru akan lebih
meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi berkaca dari DPRD sebelumnya.
P7. Mengenai kepercayaan terhadap DPRD Provinsi Jambi yang baru tidak
akan mengulangi kesalahan DPRD yang sebelumnya.
Hasil wawancara dari 100 responden menghasilkan sebanyak 6%
responden menjawab sangat yakin sebanyak 9% menjawab cukup yakin sebanyak
51% menjawab kurang yakin dan sebanyak 34% menjawab tidak yakin sama
sekali. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 4.8
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Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa responden
yang diwawancarai masih kurang yakin pada DPRD Provinsi Jambi yang baru
tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini dibuktikan dengan 51%
responden masih kurang yakin DPRD Provinsi Jambi yang baru tidak akan
melakukan kesalahan yang sama. Mayoritas responden mengatakan kesalahan
bisa terjadi kapan saja kalau ada kesempatan walaupun tidak ada niatan
sebelumnya.
P8. Mengenai hukuman yang sudah ditetapkan kepada pelaku kasus suap
sudah sesuai dengan kesalahannya.
Berdasarkan hasil wawancara dari 100 responden menjawab sudah sesuai
sebanyak 9%, cukup sesuai 12%, kurang sesuai 54% dan tidak sesuai sama sekali
sebanyak 25%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 4.9
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Dari wawancara diatas menunjukan 54% masyarakat menjawab kurang
sesuai mengenai hukuman yang sudah ditetapkan kepada pelaku kasus suap
dikarenakan menurut mereka banyaknya kasus suap yang terjadi membuktikan
bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku masih belum menimbulkan efek
jera. Maka dari itu masyarakat menginginkan adanya hukuman yang lebih berat
sehingga tidak ada lagi kasus suap yang terjadi.
P9. Mengenai Solusi yang tepat agar kasus suap yang terjadi di Pemerintah
Provinsi Jambi agar tidak terulang kembali.
Berdasarkan hasil wawancara dari 100 responden menjawab Tingkatkan
penegakan hukum sebanyak 47%, tingkatkan pengawasan sebanyak 39%, naikkan
gaji anggota DPRD atau pejabat pemerintah sebanyak 4% dan yang menjawab
lainnya sebanyak 10%. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 4.10
Solusi agar kasus suap tidak terulang kembali
50%

47%

45%
40%

39%
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30%
25%
20%
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10%
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tidak terulang kembali
Tingkatkan penegakan hukum

Tingkatkan pengawasan
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Dari wawancara 100 responden mengenai Solusi yang tepat agar kasus
suap yang terjadi di Pemerintah Provinsi Jambi agar tidak terulang kembali 47%
menjawab tingkatkan penegakan hukum, hal ini dikarenakan menurut responden
hukuman yang ditetapkan oleh pelaku masih belum cukup, banyaknya kasus suap
atau korupsi yang terjadi di Indonesia hukumannya hanya terbilang beberapa
bulan atau beberapa tahun saja, hal tersebut membuat masyarakat kecewa karena
hukuman tersebut masih belum pantas atau membuat efek jera bagi pelaku.
Masyarakat menginginkan hukuman yang lebih berat lagi agar tidak ada lagi
kasus serupa kedepannya yang merugikan rakyat dan Negara.
P10.

Harapan Masyarakat Kelurahan Kenali Besar terhadap DPRD

Provinsi Jambi Kedepan.
Dari hasil wawancara 100 orang responden mayoritas memberikan
harapan seperti mendoakan Jambi lebih baik lagi kedepannya, Kejadian seperti
kasus suap ini semoga tidak terulang kembali dan diharapkan semoga hukuman
bagi para pelaku korupsi kedepan lebih diberatkan.
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
responden dari masyarakat Kelurahan Kenali besar masih cukup percaya pada
kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang ketok palu, dibuktikan
dengan sebanyak 32% menjawab sangat percaya, responden yang menjawab
cukup percaya sebanyak 45%, kurang percaya sebanyak 14% dan tidak percaya
samasekali sebanyak 9%. Mereka menganggap DPRD Provinsi Jambi yang baru
dapat meningkatkan kinerjanya untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat
Provinsi Jambi tentunya.
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Namun tetap kurang yakin jika DPRD Provinsi Jambi yang baru tidak
akan mengulangi kesalahan DPRD sebelumnya hal ini dibuktikan dengan
sebanyak 6% responden menjawab sangat yakin sebanyak 9% menjawab cukup
yakin sebanyak 51% menjawab kurang yakin dan sebanyak 34% menjawab tidak
yakin sama sekali. Mereka menganggap bahwa kesalahan dan kejahatan dapat
terjadi karena adanya kesempatan tanpa ada niatan sebelumnya.
Keberadaan DPRD tanpa masyarakat akan sia-sia dan DRPD tanpa
adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat maka mustahil DPRD dapat
memperoleh kekuasaan dan menjalankan semua program kerjanya termasuk juga
dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi, semoga DPRD Provinsi Jambi
kedepannya lebih memperhatikan masyarakat dibandingkan diri mereka sendiri.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian, penjelasan dan analisa penulis tentang Tingkat Kepercayaan
Masyarakat terhadap DPRD Provinsi Jambi Pasca Kasus Suap Uang Ketok Palu.
Mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap pada bidang
penganggaran hasilnya yaitu, responden yang menjawab dikerjakan dengan sudah
sesuai sebanyak 4%, cukup sesuai sebanyak 43% , kurang sesuai sebanyak 25%,
dan tidak sesuai 28%.
Mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap pada bidang
pengawasan hasilnya yaitu, responden yang menjawab dikerjakan dengan sudah
sesuai sebanyak 4%, cukup sesuai sebanyak 17% , kurang sesuai sebanyak 58%,
dan tidak sesuai 21%.
Mengenai kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap pada bidang regulasi
atau membuat undang-undang hasilnya yaitu, responden yang menjawab
dikerjakan dengan sudah sesuai sebanyak 4%, cukup sesuai sebanyak 38% ,
kurang sesuai sebanyak 39%, dan tidak sesuai 19%.
Mengenai tentang kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca suap secara
keseluruhan hasilnya yaitu, responden yang menjawab lebih buruk sebanyak 21%,
tidak ada perubahan sebanyak 66%, lebih baik sebanyak 9%, dan jauh lebih baik
sebanyak 4%.
Dan mengenai tentang kepercayaan pada DPRD Provinsi Jambi yang baru
pasca kasus suap hasil wawancara dari 100 responden menghasilkan sebanyak
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32% menjawab sangat percaya, responden yang menjawab cukup percaya
sebanyak 45%, kurang percaya sebanyak 14% dan tidak percaya sama sekali
sebanyak 9%. Mereka menganggap DPRD Provinsi Jambi yang baru dapat
meningkatkan kinerjanya untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat
Provinsi Jambi tentunya.
Namun mereka tetap kurang yakin jika DPRD Provinsi Jambi yang baru
tidak akan mengulangi kesalahan DPRD sebelumnya hal ini dibuktikan dengan
sebanyak 6% responden menjawab sangat yakin sebanyak 9% menjawab cukup
yakin sebanyak 51% menjawab kurang yakin dan sebanyak 34% menjawab tidak
yakin sama sekali. Mereka menganggap bahwa kesalahan dan kejahatan dapat
terjadi karena adanya kesempatan tanpa ada niatan sebelumnya.
Hasil wawancara tersebut membuat penulis menyimpulkan bahwa
responden yang diwawancarai cukup percaya pada kinerja DPRD Provinsi Jambi
yang baru pasca kasus suap uang ketok palu.
B. Saran
Hendaknya DPRD yang baru lebih amanah, bertanggung jawab dan
belajar dari kesalahan- kesalahan DPRD yang terjerat kasus suap terdahulu
karena sebagai tempat menampung aspirasi masyarakat haruslah melakukan
kinerja yang baik sebagai mana mestinya. Tanpa masyarakat DPRD tidak dapat
memperoleh kekuasaan dan menjalankan semua program kerjanya termasuk juga
dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Acep Suherman, “ Peranan Kinerja yang Dipengaruhi Trust, Kultur Organisasi
dan Kepemimpinan Transformational Terhadap Nilai Perusahaan”, Jurnal
Ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol.6 Edisi 11, Oktober 2017.
Amir Amri, dkk., Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya, Bogor: IPB
Press, 2009.
Asrori Mohammad, Psikologi Pembelajaran, Bandung: CV Wacana Prima,2009.
David Apter, Pengantar Analisa Politik, Jakarta: LP3ES, 1976.
Djauhari, Achmad Ridwan, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan
Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi
Nepotisme(KKN), Studi di Kabupaten Bombana” Jurnal Pembaharuan
Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.
Eko Budiyono, “Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud
dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi” Jurnal Dinamika
Akuntansi dan Bisnis,Vol.5,No.1(2018).
Fatimah Asyari, “Operasi Tangkap Tangan Di Pusat dan Didaerah Untuk Meraih
WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum” Jurnal Legalitas,Vol.2
No.1,Juni 2017.
Gunawan Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004.
Hani Handoko, Manaejemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT
Rafika Aditam, 1999.
Happy Febrina Hariyani,”Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Korupsi
Kawasan Asia Pasifik”,Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan,
Vol.5,No.2,2016.
Haryanto, Elit Masa dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar, Yogyakarta:
PolGov 2017.

60

61

Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, Observasi dan Wawancara, Jawa
Timur: Bayumedia Publising,2004.
Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif,cet.ke-1, Jakarta:Gaung Persada,2009.
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2006.
M. Budiardjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi
Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Muhammad, Metodologi Penelitian
PT.Grafindo Persada, 2008.

Kualitatif

Ekonomi

Islam,

Jakarta:

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Emperis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data
Sekunder, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada pers, 2011.
Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2011.
Puteri Hikmawati,”Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi”
Jurnal Negara Hukum,Vol.9,No.1 Juni 2018.
Rohmaul Listiana dan Yudi,”Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap
Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan,”Jurnal Agastya,
Vol.5,No.1.Januari 2015.
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. ke-16, Yogyakarta: Pusaka Pelajar,
2015.
Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar,Jakarta: Rajawali pers,1990.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-7. Yogyakarta:
Liberty,2006.
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi, Jambi: Fakultas Syariah
IAIN Jambi, 2012.

62

Suharko dalam M. Syamsudin, “Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum”,
Jurnal Unisia, Vol. XXX, No. 64, Juni 2007.
Suharsimi, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RND, Bandung:
Alfabeta,2009.
Usaid, Membina Hubungan dengan Konstituen, Jakarta: LGSP, 2007.
W Gulo, Metode Penelitian, cet.Ke-7,Jakarta: PT Grasindo,2007.
Wibowo, Manajemen Perubahan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Widharto Ishak “Analisis Kinerja DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah
Kota Palu” e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 10, Oktober 2016.
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet.Ke-5, Jakarta: Sinar Grafika,2014.
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Pasal 41 tentang Pemerantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Daerah.
C. Lain-lain
Dawud, “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Muslim Terhadap Partai Politik
Berasas
Islam”,
Skripsi
Universitas
Islam
Negeri
Syarif
Hidayatullah,2014.
Handrix Chris Haryanto, “Bagaimanakah Persepsi Keterpercayaan Masyarakat
Terhadap Elit Politik”, Hasil penelitian,2015.
Ibrahim Evans Rawung, “Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Menjalankan Fungsi Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro”, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, UNSRAT, 2015.
KPU Kota Jambi, https://pilkada2015.kpu.go.id/jambiprov/kota_jambi/kota_baru.
Lilik Singgih Nugroho, “Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan
Preventif dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektifitas Pengendalian

63

Anggaran Keuangan Daerah” Skripsi Universitas Muhammadiyah
Surakarta,2016.
Lukman Ilham dan Muhammad Arif Pratama, ” Hubungan Antara Tingkat
Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota DPRD
Kota Makasar”, Hasil penelitian,2016.
Muladi, Hakekat suap dan Korupsi www.Kompas Cyber Media.com.
Siti Munawaroh, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten
Bantul pada masa kepemimpinan Sri Surya Widati (2010-2015)”, Hasil
penelitian,2016.
Tempo, www.nasional.tempo.co/amp/rincian-penggunaan-uang-gratifikasi-zumizola.
Ucox Pratua Nugraha, “Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam
Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pemberantasan dan
Pencegahan Korupsi”, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan,2014.
Tribun News, www.tribunnews.com/nasional/2018/12/28/kasus-zumi-zola-kpktetapkan-13-tersangka-baru.

LAMPIRAN –LAMPIRAN

64

65

KUESIONER
TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP
PROVINSI JAMBI PASCA KASUS SUAP UANG KETOK PALU

DPRD

Nama Responden Terpilih

:___________________________Umur:____Tahun

Jenis Kelamin Responden

: 1.Laki-laki

Alamat Lengkap

:____________________________________

2.Perempuan

RT/RW______Kelurahan__________No.rumah___
Pekerjaan

: _________________________________

P1. Menurut anda apakah kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang
ketok palu pada bidang penganggaran telah benar-benar dikerjakan dengan bersih
dan sesuai?
1. Sudah sesuai
2. Cukup sesuai

3. Kurang sesuai
4. Tidak sesuai sama sekali

P2. Menurut anda apakah kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang
ketok palu pada bidang pengawasan telah benar-benar dikerjakan dengan bersih
dan sesuai?
1. Sudah sesuai
2. Cukup sesuai

3. Kurang sesuai
4. Tidak sesuai sama sekali

P3. Menurut anda apakah kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap uang
ketok palu pada bidang regulasi atau membuat undang-undang telah benar-benar
dikerjakan dengan bersih dan sesuai?
1. Sudah sesuai
2. Cukup sesuai

3. Kurang sesuai
4. Tidak sesuai sama sekali

P4. Menurut anda, bagaimana kinerja DPRD Provinsi Jambi pasca kasus suap
uang ketok palu?
1. Lebih buruk
2. Tidak ada perubahan

3. Lebih baik
4. Jauh lebih baik
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P5. Pasca kasus suap uang ketok palu ini, apakah anda masih menggunakan hak
pilih pada pemilu legislatif tahun ini?
1. Ya

2. Tidak

P6. Secara umum, seberapa percayakah anda terhadap kinerja DPRD Provinsi
Jambi yang baru dibandingkan DPRD sebelumnya yang terjerat kasus suap uang
ketok palu?
1. Sangat percaya
2. Cukup percaya

3. Kurang percaya
4. Tidak percaya sama sekali

P7. Seberapa yakinkah anda terhadap anggota DPRD Provinsi Jambi yang baru
tidak akan mengulangi kesalahan DPRD sebelumnya?
1. Sangat yakin
2. Cukup yakin

3. Kurang yakin
4. Tidak yakin sama sekali

P8. Menurut Bapak/Ibu apakah hukuman yang sudah ditetapkan kepada pelaku
kasus suap sudah sesuai dengan kesalahannya?
3. Sudah sesuai
4. Cukup sesuai

3. Kurang sesuai
4. Tidak sesuai samasekali

P9. Menurut Bapak/Ibu apa solusi yang tepat agar kasus suap yang terjadi pada
pemerintah Provinsi Jambi ini tidak terulang kembali?
1.
2.
3.
4.

Tingkatkan penegakan hukum
Tingkatkan pengawasan
Naikkan gaji anggota DPRD/pejabat pemerintah
Lainnya………………………………………….

P10. Harapan Bapak/Ibu terhadap DPRD Provinsi Jambi kedepan?
Jawab:………………………………………………………………………………
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Wawancara bersama masyarakat di kelurahan Kenali Besar, kecamatan Alam
Barajo, Kota Jambi
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