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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kampanye pemilihan umum presiden tahun 2014 lalu diwarnai dengan 

fenomena kampanye hitam, yang menyebarkan keburukkan atau kejelekkan 

seorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baiknya sehingga orang 

tersebut menjadi tidak disenangi masyarakat umum dan pendukungnya.1 

Isu-isu tersebut tersebar dalam bentuk terbitnya tabloid-tabloid, seperti 

Obor Rakyat. Selain dari tabloid pemberitaan mengenai profil kekurangan dan 

kelebihan kandidat diekspos, semua isu yang muncul dalam kampanye hitam 

(black campaign) sengaja direkayasa untuk menyakiti diri sendiri demi 

mengundang simpati masyarakat kepada salah satu calon presiden. 

Media sosial, media elektronik dan media massa menjadi pemain utama 

sebagai alat dari para simpatisan atau oknum tertentu untuk melakukan serangan 

kampanye hitam tanpa takut ancaman pidana dalam undang-undang pemilihan 

umum maupun undang-undang informatika dan transaksi elektronik dengan 

pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan kampanye yang tidak sehat. Dan 

pemerintah pun tidak berdaya menghadapi banyaknya gelombang kampanye 

hitam dalam pemilihan umum lalu. 

Calon presiden Prabowo Subianto dihantam dengan masalah hak asasi 

manusia (HAM), penculikan aktivis pada tahun 1998, kemudian hasil sidang 

Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pemberhentian dirinya sebagai Tentara 

                                                           
1Yanti Setianti, 2008, Kampanye Dalam Merubah Sikap Khalayak, Bandung, Alumni, 

hlm. 4.  
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Negara Indonesia aktif diangkat oleh para purnawirawan jenderal dan merupakan 

seniornya.2 

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat serangan diantaranya 

keturunan Cina, orang tuanya tidak jelas bahkan dituduhkan keturunan dari bekas 

anggota dan dikelilingi oleh aktivis Persatuan Komunis Indonesia (PKI) dan 

Gerwani, serta terlibat korupsi soal pengadaan bus karatan Trans Jakarta.3 

Masyarakat awam akan termakan dengan isu-isu tersebut sehingga 

memandang buruk salah satu kandidat, dan masyarakat yang paham akan isu-isu 

black campaign yang menjatuhkan tersebut terkesan acuh menanggapi berita, 

tidak serta merta percaya dan menerima isu yang beredar. Sepanjang masa 

kampanye pemilihan umum presiden hal ini terus terjadi di berbagai media, 

pelanggaran yang ada seolah dibiarkan dan ditutup-tutupi oleh oknum terkait serta 

penyelesainnya pun tampak samar-samar. 

Kampanye hitam (black campaign) yang berupa fitnah dan mengandung 

unsur-unsur penghinaan serta pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang 

menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, serta menyerang rasa harga diri 

atau martabat orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya. 

Kampanye merupakan sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan 

dukungan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang terorganisir 

                                                           
2http://ramalanintelijen.net/?p=8479, diakses pada tanggal 1 November 2014 pukul 06.00 

wib. 
3Ibid. 
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untuk proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa 

dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.4 

Perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye diatur dalam Pasal 

41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden: 

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: 
a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau 
peserta pemilu yang lain; 

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun 
masyarakat; 

e. Mengganggu ketertiban umum; 
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 
masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain; 

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta 
pemilu; 

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat 
pendidikan; 

i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain 
dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang 
bersangkutan; dan 

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada 
peserta kampanye pemilu.5  

 
Pasal 41 Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden telah jelas mengatur 

perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu bentuk kecurangan dari kampanye 

                                                           
4 http://id.m.wikipedia.org/wiki/kampanye, diakses pada tanggal 4 November 2014 pukul 

07.30 wib. 
5 Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil 

Presiden. 
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yang tidak jujur. Kampanye hitam yang dilakukan di media sosial seperti twitter 

ataupun facebook yang memuat suatu penghinaan dan pencemaran nama baik 

terhadap suatu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu, 

merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik: 

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. 
 

Ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diatur 

dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. 

Perbuatan yang dilarang dalam kampanye telah diatur dalam undang-

undang, namun hal ini tetap terjadi dan pelaku pun seolah tidak takut dengan 

ancaman pidana dan denda yang ada. Dalam Islam pun jelas mengatur perbuatan 

fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik termasuk perbuatan tercela karena 

menyerang harkat dan martabat orang lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam 

surat al-Hujurat ayat 12: 

�� ا���اا �����ا����ا�� ا�ۖ� ان ��� ا�� ا
	 و������ا ��ا���ا�
)	 ا'�& ���� %$�ھ�"�ۗه  )� �ٔ�� ا�)- ا,+ �	 ان ۗ.�� 	$.�� -�/�و�

 وا��4اۗهللا  ان هللا ��اب ر,�	 ۞
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(Yaa ayyuhalaziina aamanujtanibuu kasiiram minaz-zanni inna ba’daz-
zanni ismuw wa laa tajassasuu wa laa yagtab ba’dukum ba’daa, a yuhibbu 
ahadukum ay ya’kula lahma akhihi maitan fa karihtumuuh, wattaqullah 
innallaaha tawwaabur rahim). Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! 
Jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), sesungguhnya sebagian dari 
prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 
menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik 
kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima 
Taubat lagi Maha Penyayang. 

Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Islam termasuk kejahatan 

yang berhubungan dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan 

pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan maupun masyarakat yang begitu 

luas dan mendalam dampaknya, dan hukum Islam sangat menjaga kehormatan 

setiap manusia. Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak 

terpidana mengacu pada Al-Qur’an yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu 

perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. 

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dapat diakui keberadaannya apabila 

terpenuhi tiga syarat yaitu: 

1) Hukuman harus ada dasarnya dari syara’ Al-Qur’an, As-sunnah, ijma’, 
atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang 
(ulil amri) seperti dalam hukuman ta’zir. Dalam hal hukuman 
ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan syara’. Apabila bertentangan maka 
ketentuan hukuman tersebut menjadi batal; 

2) Hukuman harus bersifat pribadi, bahwa dijatuhkan kepada orang yang 
melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak 
bersalah; 

3) Hukuman harus berlaku umum untuk semua orang tanpa adanya 
diskriminasi.6 

                                                           
6Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh 

Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141-142. 
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Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu 

domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak 

baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau 

kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-

dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat dan 

memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Allah Swt. 

berfirman dalam surat al-Qalam ayat 10-12: 

�ع ?<�� ���+ا
�	 ۞ ۞ ��"�	ۙ  ھ"�ز�;�ءۢ ۞ و� �78 �( ,6ف ������    

(Wa laa tuti’ kulla hallafim mahin, hammazin masysyaa’im bi namiin, 

mannaa’il lil-khairi mu’tadin asiim). Artinya: Dan janganlah engkau patuhi setiap 

orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang banyak mencela, yang kian 

ke mari menyebarkan fitnah, yang banyak menghalangi segala yang baik, yang 

melampaui batas dan banyak dosa. 

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa perbuatan hina dan fitnah 

tersebut menghalangi perbuatan baik dan jika melampaui batasnya banyaklah dosa 

bagi yang melakukannya, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan 

fitnah yang mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik sangatlah 

ditentang oleh Allah Swt. 

Kampanye hitam (black campaign) terjadi di Kota Baturaja terpengaruh 

berita-berita dari televisi, kemudian isu-isu tersebut menyebar dari mulut ke mulut 

melalui perbincangan yang dilakukan baik oleh warga ataupun oknum tim sukses 

dari masing-masing kandidat itu sendiri dalam berbagai situasi, seperti di warung 

makan, pangkalan ojek ataupun angkot dan sebagainya. 
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Perbincangan hangat pun terjadi setelah munculnya tabloid-tabloid yang 

menyerang memberitakan keburukkan-keburukkan salah satu kandidat yang 

terjadi di Surabaya, masyarakat semakin penasaran dan hal ini memicu 

masyarakat mencari kebenaran akan berita tersebut. Alhasil kesimpangsiuran isu-

isu dalam kampanye hitam menyebar saling menjatuhkan dan mengunggulkan 

calon yang didukung. 

Kampanye hitam (black campaign) yang muncul dalam Pemilihan Umum 

Presiden lalu menjadi trending topic di media sosial, media massa dan media 

elektronik dan berpengaruh di berbagai kota di Indonesia, kemudian penulis 

mengambil penyempitan masalah yang terjadi di Kota Baturaja Kabupaten Ogan 

Komering Ulu untuk membatasi perluasan judul dari kampanye hitam (black 

campaign) dalam pandangan masyarakat itu sendiri. 

Berdasarkan fakta di atas penulis tertarik untuk  meneliti, menganalisa, 

mengetahui dan membahas secara jelas mengenai fenomena kampanye hitam 

(black campaign) dalam pandangan masyarakat. Untuk itu dalam penulisan 

berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul 

“Kampanye Hitam (Black Campaign) Ditinjau Dalam Fiqh Jinayah 

(Pandangan Masyarakat Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu)” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah kampanye hitam (black campaign) di Kota Baturaja Kabupaten 

Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014? 

2. Bagaimanakah pandangan masyarakat Kota Baturaja Kabupaten Ogan 

Komering Ulu terhadap kampanye hitam (black campaign) dalam Undang-

Undang Pemilihan Umum? 

3. Apa sanksi kampanye hitam (black campaign) dalam fiqh jinayah? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini di lakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui kampanye hitam (black campaign) di Kota Baturaja 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kota Baturaja Kabupaten 

Ogan Komering Ulu terhadap kampanye hitam (black campaign) 

dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. 

3. Untuk mengetahui sanksi kampanye hitam (black campaign) dalam 

fiqh jinayah. 

D. Kegunaan  Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat serta perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih 

lanjut tentunya dengan masalah yang berbeda. 

2. Untuk menambah ilmu penulis yang berkenaan dengan hukum tindak 

pidana kampanye hitam (black campaign) menurut hukum Islam dan 

hukum positif. 

3. Sebagai bahan bacaan khazanah perpustakaan UIN Raden Fatah 

Palembang.  

E. Kajian Pustaka 

Untuk mengarahkan penelitian pada tujuan penelitian yang telah 

dirumuskan, peneliti ingin menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan dengan 

mengambil beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian 

ini, antara lain: 

Wahyudi, 2013, Skripisi. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan 

Kampanye Pemilihan Umum Eksekutif di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009/2014” 

dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai kampanye politik di Kabupaten 

Ogan Ilir yang mekanisme pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata 

Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 

dalam Islam disebut syara’ (musyawarah) yang dilakukan sesuai kehendak rakyat. 

Badrul Munir, 2012, Skripsi “Strategi Marketing Mix Dalam Kampanye 

Pemenangan Pemilihan Kapala Daerah (Studi Deskriptif Pada Tim Pemenangan 

Haryadi Suyuti-Imam Priyono dalam Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011)” 
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Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsi tersebut 

menjelaskan tim pemenangan HS-IP berhasil mealukakan manajemen kampanye 

dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh Haryadi Suyuti 

maupun Imam Priyono dengan maksimal, yaitu menerapkan strategi marketing 

mix selama pelaksanaan pemilukada baik pada pra kampanye, saat kampanye 

sampai pada pemilihan. 

Ahmad Fauzi, 2014, Skripsi “Strategi Kampanye Caleg Partai Gerindra 

Dalam Pemilu 2014 di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan Madura”  

Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsi tersebut 

menjelaskan strategi kampanye yang digunakan oleh tim sukses partai Gerindra 

yang ada di Kecamatan Geger dengan berbagai cara melalui media social, 

pendidikan, tokoh kyai dan kepala desa dengan melakukann pendekatan terhadap 

kekarismaan tokoh kyai, begitu juga kepala desa yang berpengaruh terhadap 

masyarakatnya. 

Berdasarkan penelitian di atas adapun perbedaannya dalam penelitian ini, 

penulis mengutamakan penelitian tentang pandangan masyarakat Kota Baturaja 

Kabupaten Ogan Komering Ulu terhadap kampanye hitam (black campaign) 

dalam fiqh jinayah menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 dan hal ini 

yang membedakan dengan penelitian lainnya.  

F. Metode Penelitian 

Berikut adalah metode yang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

penulis menggunakan metode penelitian lapangan. 

1. Jenis Penelitian 
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Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris 

menurut Soerjono Soekanto terdiri dari penelitian terhadap identifikasi 

hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum.7 

Berdasarkan penelitian hukum empiris ini juga diharapkan dapat 

mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kampanye hitam dan tindak 

pidananya serta upaya penyelesaian kampanye hitam tersebut. 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Baturaja 

Kabupaten Ogan Komering Ulu, namun sampel penelitian yang 

diambil hanya beberapa masyarakat Kota Baturaja yang mengetahui 

masalah penelitian dan dilakukan pula berdasarkan keterlibatan mereka 

dalam pemilihan umum. 

Penelitian ini peneliti mewawancarai 8 orang perangkat Komisi 

Pemilihan Umum Kota Baturaja, 7 orang perangkat Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kota Baturaja, 2 orang tokoh agama, 4 orang 

masyarakat, 5 orang mahasiswa, dan 4 orang anggota DPRD 

Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi jumlah populasi dalam penelitian 

ini berjumlah 30 orang, hal itu ditentukan secara bertujuan Purposive 

Sampling merupakan sampel yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini 

                                                           
7 Soerjono Soekanto,  1986,  Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 

Jakarta, hlm. 51. 
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penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat 

mewakili populasi.8  

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui penelitian 

lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan langsung 

dengan objek maupun subjek kajian dalam hal ini pandangan 

masyarakat Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu 

terhadap kampanye hitam (black campaign). 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan 

menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan 

yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 

masalah dan tujuan penelitian.9 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat 

adalah Al-Qur’an, Al-hadis, Ijma’, Qiyas, dan Undang-Undang. 

2) Bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-

Qur’an, Tafsir Hadis, dan penjelasan terhadap undang-undang. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu, misalnya kamus hukum, media 

internet dan seterusnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah  
                                                           

8Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.  
91. 

9 Ibid., hal 103-104. 
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a. Wawancara 

Melalui wawancara kualitatif yang merupakan salah satu teknik 

untuk mengumpulkan data dan informasi.10 Adapun teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung dan 

mendalam (depth interview) yaitu wawancara yang memerlukan 

suatu keahlian dan keterampilan tertentu dari pihak 

pewawancara.11 

b. Kepustakaan  

Data kepustakaan diperoleh untuk melengkapi data dalam 

penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara 

membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang 

membahas mengenai kampanye hitam (black campaign), pemilihan 

umum maupun buku-buku fiqih Islam. Hal ini diperlukan sebagai 

landasan dalam pengembangan masalah yang diteliti. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data penelitian ini menggunakan beberapa langkah yaitu: 

a) Editing merupakan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan 

jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau 

informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data 

yang diterima oleh peneliti. 

                                                           
10 Hamid Patilima, 2007, Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung,  hlm. 65. 
11 Soerjono Soekanto, op. cit., hal. 232. 
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b) Coding adalah klasifikasi jawaban-jawaban, dengan memberikan 

kode-kode tertentu pada jawaban tersebut, agar nantinya 

mempermudah kegiatan analisa.12 

6. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan 

Setelah data terkumpul, kemudian analisis data dalam penelitian adalah 

deskriptif kualitatif yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan 

isi/makna aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum 

yang menjadi objek kajian.13 Penelitian ini dilakukan secara induktif 

yaitu penarikan kesimpulan hal-hal yang bersifat khusus (konkrit) 

menuju kepada hal-hal yang bersifat umum sehingga memberikan 

gambaran hasil secara utuh. 

                                                           
12 Ibid., hal 264. 
13 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107. 


