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Abstract 

 

The purpose of this study was to determine winning strategies and Firdaus Cahyadi the 

Voting Section Birthday in the General Election of Pekanbaru Year 2011 and the factors that 

influence mate Firdaus and verse victory Cahyadi on Voting Re. The research method used is 

descriptive qualitative research method describes a problem with the restrictions detailed, data 

retrieval is true and accurate and include various sources of reliable information. 

The results showed that while voters chase strategy is the strategy adopted by a pair of 

PAS, because the city of Pekanbaru's Election PAS family greatly benefited by the growing 

issues in the community, where opponents of the pair Firdaus Cahyadi and Section (PAS) is 

Septina, the wife of a Governor Rusli Zainal and that this creates a negative opinion in the 

community. In society it is a matter for the development of the course can lead to collusion. and 

also in a different perspective, a lot of people who do not like the leadership of Riau Governor 

Rusli Zainal as much involved in corruption cases in Riau. 

In the strategy of "hunting voters" (chasing) of course there are obstacles therefore 

necessary means or effort to anticipate and winning efforts in the field. In Voting Re, the authors 

look at some of the team's successful effort to win the General Election Pekanbaru, which can be 

divided into internal and external. 

 

Keyword winning strategy repeat voting. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 

langsung adalah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun petunjuk 

pelaksanaannya  tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, 

Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.  Sedangkan aturan yang 

mengatur tentang penyelenggaran Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. 

Dengan keluarnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi, maka KPUD Kota Pekanbaru 

harus mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yg telah di agendakan pada tanggal 14 

September 2011, tetapi dalam perkembangannya terjadi banyak manuver politik yang dilakukan 

tiap pasang calon serta terjadi indikasi untuk memenangkan salah satu calon.  

Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2011 

tersebut akhirnya dimenangkan oleh Pasangan nomor urut 1, Firdaus dan Ayat Cahyadi atau 

yang dikenal dengan julukan PAS unggul dengan perolehan total suara 153.786 atau 61,747 

persen. Sementara pasangan nomor urut 2, Septina Primawati dan Erizal Muluk atau yang 

dikenal dengan julukan Berseri meraih 95.271 suara atau 38,253 persen. Secara keseluruhan 

jumlah warga yang memberi hak suaranya mencapai 253.150 orang dari 523 ribu lebih yang 

masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).  
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Kemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi tentunya menarik untuk dilihat, dimana 

dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) tidak lagi 

mendapat bantuan seperti halnya keputusan Mahkamah Konstitusi pada saat pemilihan tahap 

pertama, dan juga yang perlu dicermati tentunya adalah adanya keterlibatan Syamsurizal yang 

diindikasikan adalah orangnya pasangan nomor urut 2 untuk memenangkan berseri, serta 

keterlibatan KPU Kota Pekanbaru yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat dikatakan 

merugikan pasangan nomor urut 1. 

Dalam kegiatan sebelum dan sesudah Pemungutan Suara Ulang (PSU) banyak aktifitas 

maupun kegiatan dari tiap pasang calon tersebut. Khusus untuk pasangan Firdaus dan Ayat 

Cahyadi ada beberapa aktifitas baik untuk memenangkan seperti melakukan dialog berssama 

masyarakat, menghadiri peresmian suatu  acara, maupun acara majelis taklim, dll. Juga beberapa 

aktfitas tim sukses pemenangan yang dapat kita lihat melalui media dalam memenangkan 

pasangan nomor urut 1 mapun mengcounter trik politik dari lawan calon. Beberapa aktifitas 

tersebut seperti sweeping spanduk black campaign yang mana menjelek-jelekkan pasangan 

nomor urut 1 tersebut, melakukan pengawasan terhadap distribusi kertas suara, dan pada saat 

pelaksanaannya tim sukses yang dikomandoi oleh Chaidir terjun secara langsung dalam 

meredam  setiap masalah yang diindikasikan agar PSU berjalan rusuh. 

Setelah pelaksanaan PSU juga banyak terdapat aktifitas politik maupun trik-trik dalam 

menggagalkan hasil PSU, seperti dicoretnya Firdaus oleh KPU sebagai calon Walikota dan 

kemudian mendapat tentangan dari tim koalisi  yang melaporkan kebijakan KPUD Kota 

Pekanbaru kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindak lanjuti. Itulah beberapa kegiatan atau 

aktifitas dalam PSU yang bisa dilihat dari media, dan tentunya masih banyak lagi aktifitas 

maupun strategi khusus yang dilakukan untuk pemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi 

(PAS). Hal inilah yang membuat penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana strategi 

pemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) 

pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2011. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang mengenai proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) 

pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru . Sehingga dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana strategi pemenangan Firdaus dan Ayat Cahyadi dalam Pemungutan Suara 

Ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru. 

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi 

pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota 

Pekanbaru. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  Perumusan  Masalah  yang  telah  dinyatakan  sebelumnya dan untuk 

mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan dari suatu  penelitian. Adapun 

yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a) Tujuan objektif  

Mengetahui Strategi pemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi dalam Pemungutan 

Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2011. 

b) Tujuan subjektif 



Untuk  memenuhi  persyaratan  akademis  guna  mencapai  gelar  sarjana dalam bidang Ilmu 

Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan 

penelitian ini yaitu:  

a) Manfaat teoritis  

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan Ilmu Pemerintahan. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya 

ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 

b) Manfaat praktis  

1. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai 

strategi yang digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2011. 

2. Untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta  

mengaplikasian ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik Universitas Riau. 

 

E. Kerangka Teoritis 

Teori merupakan serangkaian konsep, defenisi, dan proporsi yang saling berkaitan dan 

bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena yang diteliti. 

Berdasarkan hal tersebut penulis akan mengemukan beberapa teori yang berhubungan dengan 

masalah yang penulis ungkapkan yaitu: 

1. Demokrasi 

Sebuah negara yang demokratis harus ditunjukkan dengan adanya peran dan hak warga, 

negara, untuk memilih pemimpin yang dikehendakinya. Adanya Pemilihan Kepala, daerah 

merupakan salah satu bukti pola, demokratisasi di sebuah negara. Menurut kamus istilah politik 

dan kewarganegaraan, demokrasi adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Sistem pemerintahan seperti ini rakyat yang memegang kekuasaan yang sepenuhnya dan yang 

menjalankan sistem pemerintahan itu adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu.  

Alwis mengatakan pentingnya pemilihan. kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 

demokratis adalah karena prinsip demokrasi. Setiap pejabat publik yang merupakan jabatan 

politis harus dipilih secara langsung sebagai mekanisme akuntabilitas jabatan politis dan kontrak 

politik antara rakyat dengan pemimpinnya, sehingga upaya untuk menciptakan pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat direalisisasikan 

2. Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” (strator yang berarti militer, dan Ag 

yang berarti memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh jendral 

perang dalam membuat rencana untuk memenangkan peperangan. Jika diartikan secara umum 

strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan khusus. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa kata “strategi” pertama kali digunakan oleh militer yang 

kemudian diadopsi oleh cabang ilmu lainnya seperti ekonomi, sosial dan politik. 



Yang perlu untuk diingat adalah bahwa terdapat elemen penting dalam strategi yaitu 

future intent (tujuan jangka panjang) dan competitive advantage (keunggulan bersaing). Selain 

itu menurut Crown Dirgantoro, strategi juga mengenal tiga tahapan, yaitu : 

a. Formulasi ; pada tahapan ini penekanan lebih diberikan kepada aktifitasaktifitas utama 

yang antara lain adalah 

 Menetapkan strategi yang digunakan 

 Pemilihan strategi 

 Menyiapkan strategi alternatif . 

b. Implementasi ; tahap ini adalah tahapan di mana strategi yang telah diformulasikan 

tersebut diimplementasikan. Beberapa cakupan atau penekanan antara lain pada : 

 Menetapkan tujuan  

 Menetapkan kebijakan 

 Memotifasi 

 Menetapkan struktur organisasi yang efektif 

 Menyiapkan anggaran atau budget 

 Mendayagunakan sistem informasi 

 Menghubungkan kompensasi dengan kemampuan perusahaan atau organisasi 

c. Pengendalian strategi ; dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari 

impementasi strategi, maka dilakukanlah tahapan berikutnya yaitu evaluasi strategi yang 

mencakup aktifitas-aktifitas utama sebagai berikut : 

 Review faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar dari strategi yang sudah ada 

 Menilai performance strategi 

 Melakukan langkah-langkah koreksi. 

Salah satu esensi dari makna kata “strategi” adalah di dalamnya terkandung berbagai 

konsepsi atau perencanaan bagaimana suatu tujuan dapat terealisasi. Dengan kata lain, strategi 

mengandung makna bahwa di dalamnya termaktub cara yang paling ampuh atau tepat untuk 

melaksanakan rencana kedepan (pribadi atau organisasi) sehingga target yang diinginkan dapat 

tercapai. Permasalahan yang sering menjadi isu besar dalam perspektif akademik dan intelektual 

bahwa keberhasilan dari sebuah strategi adalah ketepatan dalam membuat sebuah perencanaan 

strategi, dan perencanaan ini pada gilirannya akan menentukan perubahan-perubahan yang harus 

dilakukan dalam usaha dalam mencapai tujuanyang ingin dicapai oleh organisasi. Disini dapat 

dinyatakan bahwa inti dari perencanaan adalah merumuskan sebuah strategi. Perencanaan yang 

benar dan tepat harus dapat memotivasi untuk melakukan berbagai perubahan agar tujuan dapat 

tercapai. Ini berarti bahwa strategi mempunyai peran yang sangat vital dalam mengarahkan 

berbagai perubahan yang harus dilakukan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa strategi 

mempunyai pengaruh sangat besar dalam keberhasilan sebuah pemilukada agar salah satu calon 

yang di usung dapat memenangkannya. 

Menurut Rohrscneider, ada 2 jenis strategi untuk memenangkan pemilu, yaitu: 

 Strategi mobilisasi (mobilizing), yang lebih menekankan pada sisi kebijakan (policies), 

lebih mengutamakan pendekatan terhadap pendukung partai, menonjolkan pemimpin 

partai, dan berpandangan bahwa partai politik adalah suatu alat untuk mendekati pemilih 

 Strategi “memburu” pemilih (chasing), strategi ini berlawanan dengan setiap aspek dari 

strategi mobilisasi, penekanannya adalah memaksimalkan pemilih secara luas. Semua 

usaha yang dilakukan justru untuk mendekati pemilih yang bukan pendukung utama, 

karena mereka beranggapan bahwa yang terpenting adalah menambah dukungan 



masyarakat seluas mungkin. Sedangkan pendukung diandaikan akan dengan sendirinya 

akan memberikan suara kepada mereka pada strategi ini. 

Unsur yang tak kalah penting dalam memenangkan. sebuah pemilu atau pilkada adalah 

political marketing atau dapat juga diartikan usaha partai atau kandidat calon Kepala Daerah 

untuk meraih simpati masyarakat. Political marketing ini mengintegrasikan beberapa cabang 

khas “pemasaran” seperti pemasaran organisasi (organization marketing), pemasaran pribadi 

(person marketing) dan pemasaran gagasan (idea or social marketing), Selain itu political 

marketing juga diwarnai secara kental oleh berbagai disiplin ilmu lainnya seperti statistika, 

sosiologi, psikologi, ilmu komunikasi dan ilmu politik. Jadi political marketing memiliki dimensi 

yang luas dan kompleks 

3. Pendekatan Rasional 

Di negara-negara maju dan demokrasi mapan, perilaku pemilih telah bergeser. Pemilih 

lebih tertarik pada kualitas kandidat yang berlaga di pemilihan, atau isu kampanye yang 

dikomunikasikan pasangan calon, tanpa memersoalkan identitas sosial kandidat. Dari sini dapat 

kita lihat bahwa nasionalitas dan idealisme mulai berperan. Pergeseran perilaku pemilih tersebut 

distimulan oleh peran media massa, cetak, atau elektronik yang sangat efektif mensuplai 

berbagai informasi penting tentan kandidat dan pemilihan. 

Adman Nursal mengatakan bahwa pendekatan rasional terutama berkaitan dengan 

orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi 

isu berpusat pada pertanyaan: apa yang dilakukan oleh pemerintah (yang memenangkan 

pemilihan kelak) dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. 

Sementara  orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa 

mempedulikan label partai 

F. Konsep Operasional 

Konsep merupakan dasar dari sebuah pemikiran, tanpa adanya kesamaan pandangan 

tentang konsep yang mendasari sebuah pemikiran maka sangat sulit rasanya untuk mempunyai 

persamaan pandangan, pemahaman tentang pemikiran tersebut. Oleh sebab itu penulis merasa 

perlu untuk menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. 

a) Strategi dalam pengertian secara umumnya merupakan rencana berfokus pada suatu 

tujuan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat 

dicapai. Jadi bagaimana strategi yang digunakan pasangan calon Walikota dan Wakil 

Walikota untuk memenagkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 

2011. 

b) Tim pemenangan merupakan sebuah tim yang dibentuk yang terdiri dari beberapa bagian 

didalamnya yang bertujuan untuk memenangkan suatu calon. Tim pemenangan yang 

sering disebut tim sukses dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru 

sangatlah penting. 

c) Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan pemungutan suara yang biasanya terjadi 

karena suatu kendala, baik itu pelanggaran maupu sengketa di dalam pemilukada 

sehingga memaksa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan pengulangan agar 

setelahnya dapat dijalankan secara baik dan adil. 

d) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan pemilihan umum untuk 

memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru secara langsung 

dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

e) Kota Pekanbaru merupakan ibukota Propinsi Riau, Indonesia. Pekanbaru dikenal dengan 

kota bertuah yang merupakan singkatan dari bersih, tertib, usaha bersama, aman, dan 



harmonis yang merupakan slogan ibukota Bumi Melayu Lancang Kuning dalam 

mencapai tatanan kota yang baik 

G. Metode Penelitian 

a) Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan 

batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber 

informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya. 

b) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada wilayah Kota Pekanbaru yang terletak dalam 

lingkup Propinsi Riau dengan dasar pertimbangan yaitu Kota Pekanbaru merupakan tempat 

dilakukannya pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2011-2016. 

c) Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau 

orang yan dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan 

penelitian. Informan penelitian dalam penelitian ini dipiliih berdasarkan unsur penyelengaraan 

pemilu, penyelenggaraan pemungutan suara, dan tim sukses pemenangannya. Informan dalam 

penelitian inii ditentukan secara purposif menurut kebutuhan penelitian. Purposif dimaksud 

apabila pemilihan informan berdasarkan ciri, sifat atau karakteristik tertentu. Kemudian 

penentuan informan berkembang menjadi teknik snowball (bola salju), yaitu menggelinding dari 

puncak sampai ke bawah sehingga dirasa tuntas untuk menjawab permasalahan penelitian. 

 

Tabel 1.2 Key Informan Penelitian 

No Klasifikasi Jumlah 

1. KPUD Kota Pekanbaru 1 

2. Ketua Tim Koalisi PAS 1 

3. Sekretaris Tim Koalisi PAS 1 

4. Anggota Tim Sukses PAS 1 

5. Anggota DPRD Kota Pekanbaru 2 

6. Pengamat 2 

7. Masyarakat Kota Pekanbaru 1 

 Jumlah 9 

Sumber: Data Olahan 2012 

 

d) Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun sumber data dalam penilitian ini terdiri 

dari dua jenis yaitu: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang 

menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah 

dirumuskan dalam penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mengenai Strategi tim 

sukses pemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) khususnya yang dilakukan oleh 



tim koalisi dalam kemenangan Firdaus dan Ayat Cahyadi sebagai Walikota dan Wakil Walikota 

Pekanbaru. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari keterangan sumber - sumber lainya yang dapat menunjang objek 

yang diteliti yaitu berupa : 

o Keadaan geografis dan demografis Kota Pekanbaru 

o Struktur Organisasi dan strategi tim pemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi 

(PAS) 

o Arsip, data, laporan, majalah, koran, buku-buku, peraturan Perundang–undangan, dan 

informasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

e) Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari 

sumbernya dengan mewawancarai responden di tempat penelitian mengenai permasalahan yang 

sedang diteliti. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti berupa wawancara mendalam. 

Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar 

tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Diharapkan dengan teknik wawancara yang digunakan 

peneliti kepada responden yan telah ditentukan (lihat tabel 1.2) mampu menghasilkan jawaban 

yang mendalam dan tentunya menambah hal-hal yang belum terlukiskan dalam penelitian ini. 

2. Dokumen 

Dimana sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 

laporan, foto, buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan dan literatur lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi 

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu lalu. 

Dokumen dibedakan menjadi: 

 Dokumen primer : bila dokumen itu dipilih oleh pelakunya sendiri. Contoh dokumen 

primer adalah otobiografi. 

 Dokumen sekunder: bila peristiwa yang di alami seseorang disampaikan paa orang lain 

dan orang yang diceritakan menuliskannya, sebagai contoh: Biografi seseorang. 

f) Teknik Analisis Data 

  Analisis data dilakukan dengan cara deskriftif. Metode deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan menggambarkannya yang tepat. Kemudian penulis  mengelompokkan 

data sesuai dengan jenisnya, seterusnya penulis akan menganalisa atau dianalisis dengan teknik 

kualitatif dan dibandingkan dengan konsep teori yang ada dalam penelitian ini berdasarkan 

kenyataan dilapangan sehingga diperoleh suatu analisa seobjektif mung. 

 

STRATEGI PEMENANGAN FIRDAUS DAN AYAT CAHYADI DALAM 

PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA 

DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 

 

A. Strategi Pemenangan Firdaus dan Ayat Cahyadi dalam Pemungutan Suara Ulang 

(PSU) 

Salah satu esensi dari makna kata “strategi” adalah di dalamnya terkandung berbagai 

konsepsi atau perencanaan bagaimana suatu tujuan dapat terealisasi. Dengan kata lain, strategi 



mengandung makna bahwa di dalamnya termaktub cara yang paling ampuh atau tepat untuk 

melaksanakan rencana (pribadi/ organisasi) sehingga target yang diinginkan dapat tercapai. 

Menurut Rohrscneider, ada 2 jenis strategi untuk memenangkan pemilu, yaitu: 

a) Strategi mobilisasi (mobilizing) 

Dalam pemungutan suara ulang, kegiatan memobilisasi massa dilarang karena hal 

tersebut merupakan sebuah kampanye, oleh karena itu strategi ini tidak terlalu dipakai, karena 

sesuai dengan Surat Keputusan MK Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, dimana MK hanya 

memutuskan pemungutan suara ulang dengan tidak disertakannya proses ulang kampanye, oleh 

karena itu tidak dibenarkan adanya mobilisasi massa dalam jumlah yang besar. 

b) Strategi “memburu” pemilih (chasing) 

Penekanannya adalah memaksimalkan pemilih secara luas. Semua usaha yang dilakukan 

justru untuk mendekati pemilih yang bukan pendukung utama, karena mereka beranggapan 

bahwa yang terpenting adalah menambah dukungan masyarakat seluas mungkin. Sedangkan 

pendukung diandaikan akan dengan sendirinya akan memberikan suara kepada mereka pada 

strategi ini. 

Strategi memburu pemilih adalah strategi yang diterapkan oleh pasangan Firdaus dan 

Ayat Cahyadi (PAS), karena dalam Pimilukada Kota Pekanbaru ini pasangan PAS sangat 

diuntungkan oleh isu-isu yang berkembang dimasyarakat, yang mana lawan dari pasangan 

Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) adalah Septina merupakan istri seorang Gubernur yaitu Rusli 

Zainal, hal ini menimbulkan opini negatif didalam masyarakat. Didalam masyarakat hal ini 

merupakan masalah karena dalam perkembangan tentunya dapat menimbulkan kolusi. dan juga 

dalam sudut pandang yang berbeda, banyak terdapat masyarakat yang tidak menyukai 

kepemimpinan Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau yang banyak terlibat kasus korupsi di Riau, 

hal ini tentu berpengaruh terhadap kepemimpinan Septina kelak apabila terpilih sebagai 

Walikota Pekanbaru. Melihat hal ini maka strategi memburu pemilih digunakan oleh pasangan 

Firdaus dan Ayat Cahyadi, (PAS). 

Dalam menerapkan strategi “berburu pemilih” (chasing) tentunya terdapat hambatan oleh 

karena itu diperlukan cara-cara atau usaha mengantisipasi dan usaha pemenangan dilapangan. 

Dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini, penulis melihat ada beberapa usaha dari tim sukses 

untuk memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru, yang dibedakan menjadi 

internal (penguatan didalam tim pemenangan) dan eksternal (kegiatan memperoleh simpati 

masyarakat) 

1. Internal 

Sesuai dengan perintah MK yang hanya memerintahkan untuk mengadakan pemungutan 

suara ulang yang artinya tidak adanya kampanye, tim sukses pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi 

(PAS) melakukan beberapa perubahan dan usaha-usaha pemenangan di internal, antara lain: 

a. Konsolidasi tim pemenangan PAS 

Dalam menyikapi keluarnya keputusan MK yang memutuskan KPU kota Pekanbaru 

untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), tim pemenangan Firdaus dan Ayat 

Cahyadi (PAS) langsung melakukan konsolidasi untuk seluruh tim, serta melakukan evaluasi 

terhadap kekurangan-kekurangan yang dihadapi saat putaran pertama, serta menentukan tugas 

baru setiap anggota tim karena selama Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dibenarkan adanya 

kampanye  

b. Menyiapkan anggaran atau budget selama penyelenggaraan PSU 

Penggunaan anggaran yang baik dan benar merupakan salah satu yang sangat perlu untuk 

diperhatikan, karena ketersediaan anggaran adalah penunjang serta memperlancar setiap kegiatan 



maupun kebijakan yang akan dilakukan, biaya tersebut daat digunakan baik untuk akomodasi, 

transportasi, maupun biaya-biaya lainnya 

c. Mengganti kuasa hukum 

 Penguatan Tim Advokasi meruapakan usaha yang menurut penulis sangat besar 

pengaruhnya, karena berkaca pada sidang sengketa pemilukada putaran pertama yang akhirnya 

MK memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat dikatakan kuasa hukum pasangan 

Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) kalah jauh dibandingkan kuasa hukum BERSERI Bambang 

Wijayanto, menyikapi hal itu akhirnya pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) memutuskan 

untuk mengganti kuasa hukumnya dengan memilih Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum 

yang baru untuk mengawal pelaksanaan keputusan pengadilan serta kebijakan-kebijakan hukum 

yang merugikan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) selama Pemungutan Suara Ulang 

(PSU) diselenggarakan, Yusril diserahi tugas untuk  menggantikan pengacara lainnya yaitu 

Denny Kailimang.  Pergantian tersebut merupakan usaha yang diterapkan oleh tim pemenangan 

pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS), dimana berkaca dari kekalahan dalam sidang di 

Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memutuskan pemungutan suara ulang 

2. Eksternal 

Selama masa pemungutan suara ulang tidak diperbolehkannya kampanye sesuai dengan 

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011. Walaupun begitu tentu masih 

diperlukannya sosialisasi secara bijak kemasyarakat dan tentunya tidak melanggar peraturan 

dengan berkampanye, dan menyikapi hal tersebut penulis melihat Firdaus serta Wakilnya Ayat 

Cahyadi mempunyai cara masing-masing yaitu tetap hadir ditengah-tengah masyarakat dengan 

cara mengikuti acara-acara serta undangan-undangan dari masyarakat itu sendiri seperti yang 

Firdaus sedangkan Ayat Cahyadi karena waktu itu bertepatan dengan bulan Ramadhan, beliau 

juga menghadiri kegiatan masyarakat dan juga sebagai penceramah agama 

Melihat dari pemungutan suara terdahulu yang dimenangkan oleh pasangan Firdaus dan 

Ayat Cahyadi (PAS) dengan 58,93 % serta pasangan Septina Primawati dan Erizal Muluk 

(BERSERI) dengan 41,07 %, dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang juga tidak diadakannya 

kampanye serta waktu proses Pemungutan Suara Ulang yang relatif singkat memunculkan 

manuver politik dari tim lawan untuk menjatuhkan pasangangan Firdaus dan Ayat Cahyadi 

(PAS). Dan hal ini tentunya berdampak terjadinya trik-trik kotor ataupun strategi-strategi dari 

tim Berseri untuk memenangkan pemungutan suara ulang. 

Tentunya sangat perlu untuk mengantisipasi trik-trik kotor serta strategi dari kubu Berseri 

yang mana hal tersebut sangat perlu untuk dilakukan agar dapat mempertahankan maupun 

mengungguli perolehan suara pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan. Usaha 

eksternal yang dilakukan tim pemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) salah 

satunya mengantisipasi serangan dari pasangan Septina Primawati dan Erizal Muluk (BERSERI) 

atau bisa dikatakan counter politik. Dalam pemungutan suara ulang banya terdapat aktifitas 

maupun strategi yang digunakan tim sukses pasangan Septina Primawati dan Erizal Muluk 

(BERSERI) untuk mendongkrak perolehan suaranya serta untuk menjatuhkan perolehan suara 

pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) 

Penulis melihat ada beberapa usaha dari tim pemenangan Septina Primawati dan Erizal 

Muluk (BERSERI) yang merugikan pasangan PAS melibatkan unsur-unsur penyelenggara 

pemungutan suara ulang (PSU), yang secara langsung di counter tim pemenangan pasangan 

Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) yang saat itu dipimpin oleh ketua tim koalisi Chaidir, 

diantaranya: 

 



 Pemberhentian Yusri Munaf sebagai Ketua KPU Kota Pekanbaru 

Menyikapi hal tersebut tim pemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) 

mengirimkan surat yang bersamaan dengan surat perihal permohonan penunjukan Pejabat 

Walikota Pekanbaru yang independen yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri agar dapat 

memberikan arahan dan mengawasi permasalahan tersebut. 

 Terpilihnya Syamsurizal sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru 

Melalui surat yang diajukan Kementerian Dalam Negeri, tertanggal 10 Oktober 2011 perihal 

permohonan penunjukan Penjabat Walikota Pekanbaru yang independen, dimana dalam surat ini 

tim pemenangan melakukan counter serta meminta arahan kepada Menteri Dalam Negeri untuk 

menggantikan Syamsurizal sebagai Penjabat Walikota yang disinyalir memihak pasangan 

Septina Primawati dan Erizal Muluk (BERSERI), bukti yang diungkapkan antara lain: 

1. Ada upaya yang dilakukan oleh pejabat Walikota Pekanbaru untuk menunda 

pelaksanaan PSU dengan dalih bahwa pemerintah kota pekanbaru mengalami defisit 

anggaran, menunda penyerahan nota keuangan RAPBD perubahan Tahun 2011 

kepada DPRD Kota pekanbaru 

2. Mengganti Sekretaris Daerah Kota Pekabaru 

Melakukan mutasi, demosi, pemberhentian, dan penurunan jabatan terhadap 154 Pegawai 

Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru dengan cara melanggar peraturan perundang-undanan 

dalam bidang kepegawaian. 

 Keputusan KPU dalam melakukan validasi dan penambahan pemilih sehingga 

memeperlambat PSU. 

Hal tersebut ditanggapi oleh tim pemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) 

dengan mengajukan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umun Republik Indonesia, tertanggal 

10 Otober 2011, perihal mohon petunjuk mengenai penggunaan/perubahan DPT, serta PPK, 

KPPS dalam PSU Kota Pekanbaru. Yang bertujuan mempertanyakan serta melibatkan KPU 

Pusat untuk menyikapi kebijaan yang dilakukan PU kota Pekanbaru 

Pengawasan terhadap DPT sangat relevan dan perlu dilakukan, karena pihak berseri 

selaku pemohon revalidasi dan penambahan DPT dalam keterangannya di media (pekanbaru pos, 

10 November 2011) mengatakan bahwa ada 69.000 DPT ganda dan puluhan ribu yang belum 

terdaftar sebagai pemilih. Dan dengan pengawasan serta pengecekan dilapangan, berdasarkan 

Pleno KPU kota Pekanbaru tentang DPT sebagaimana dalam berita acara nomor 55/BA/XI/2011 

tanggal 25 November 2011, pemilih ganda hanya berjumlah 12.480 dan penambahan pemilih 

baru berjumlah 461 orang dari 499 orang yang direkomendasikan Panwaslu Kota Pekanbaru atau 

usul tim pasangan Septina Primawati dan Erizal Muluk (BERSERI) 

 

Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemungutan Suara Ulang 

NO KECAMATAN DAFTAR PEMILIH TETTAP JUMLAH  
TPS 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1 Senapelan 12.083 12.283 24.366 64 

2 Pekanbaru Kota 10.205 9.851 20.056 52 

3 Sukajadi 15.750 16.137 31.887 87 

4 Sail 6.991 7.379 14.370 38 

5 Lima Puluh 14.516 14.683 29.199 75 

6 Rumbai 15.874 14.897 30.771 69 

7 Rumbai Pesisir 20.527 20.025 40.552 101 



8 Bukit Raya 27.968 27.035 55.003 141 

9 Marpoyan Damai 37.978 36.819 74.797 183 

10 Tenayan Raya 37.104 35.690 72.794 147 

11 Tampan 41.115 38.953 80.068 184 

12 Payung Sekaki 25.069 24.701 49.770 109 

TOTAL 265.180 258.453 523.533 1.250 

Sumber: KPU Kota Pekanbaru, 2011 

 

 Kesimpulan KPU yang menyatakan Firdaus tidak memenuhi syarat sebagai calon 

Walikota Pekanbaru 

Kesimpulan yang diucapkan oleh Tengku Rafizal selaku Ketua KPU  diberbagai media 

tersebut ditanggapi langsung oleh tim pemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi, (PAS) 

melalui Tim koalisi pemenangan PAS dan Tim Advokasinya dengan membuat laporan kepala 

Panwaslu Kota Pekanbaru, KPU Propinsi Riau, KPU Republik Indonesia, Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi 

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan PAS pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) 

Strategi yang digunakan oleh tim pemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi 

(PAS) telah menghantarkan Firdaus dan Ayat sebagai Walikota Pekanbaru dengan perolehan 

total suara 153.786 atau 61,747 persen. Sementara pasangan nomor urut 2, Septina Primawati 

dan Erizal Muluk atau yang dikenal dengan julukan Berseri meraih 95.271 suara atau 38,253 

persen. Secara keseluruhan jumlah warga yang memberi hak suaranya mencapai 253.150 orang 

dari 523 ribu lebih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). 

 

Tabel 3.3 RekapitulasiI Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Walikota 

Pekanbaru  Tanggal 21 Desember 2011  

 

Kecamatan 

Nama Pasangan Calon  

Suara 

Tidak Sah 

  

TOTAL Firdaus-Ayat 

Cahyadi 

Septina Primawati-

Erizal Muluk 

Sukajadi 8.986 5.476 247 14.712 

Pekanbaru Kota 5.150 3.051 100 8.301 

Sail 3.938 3.372 148 7.458 

Lima Puluh 7.271 6.135 238 13.644 

Senapelan 8.116 4.728 214 13.058 

Rumbai 8.924 7.112 222 16.258 

Rumbai Pesisir 14.088 8.434 355 22.877 

Bukit Raya 16.437 12.018 502 28.957 

Marpoyan Damai 22.587 12.363 696 35.546 

Tenayan Raya 19.919 13.952 536 34.407 

Tampan 23.696 9.978 536 34.210 

Payung Sekaki 14.671 8.652 399 23.722 

Jumlah 153.786 95.271 4.093 253.150 

 Sumber: KPU Kota Pekanbaru 

 



Selain strategi yang diterapkan, penulis lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kemenangan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS) yang dapat, yaitu: 

1. Pas selaku pihak yang terzolimi 

Strategi yang dilakukan tim Berseri berdampak negatif terhadap sudut pandang 

masyarakat, dimana masyarakat melihatnya sebagai politik kasar, dan hal ini tentunya 

menguntungkan pasangan pas. Pergantian Yusri Munaf selaku ketua KPU, terpilihnya 

Syamsurizal sebagai Penjabat Walikota Pekanbaru menimbulkan persepsi negatif masyarakat 

bahwa adanya upaya “menyingkirkan” atau upaya untuk mengalahkan pasangan Firdaus dan 

Ayat Cahyadi (PAS) . 

2. Simpatisan Pas yang fanatik 

Selain beralihnya sikologi masyarakat, tentunya pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi 

(PAS) dari awal juga mempunyai pendukung yang setia, baik itu dari faktor keluarga atau 

daerah, dimana Firdaus yang berasal dari Kampar tentunya didukung oleh orang Kampar dan 

juga simpatisan partai terutama partai PKS yang bisa dikatakan fanatik. Hal ini sangat 

mendukung untuk mempertahankan perolehan suara PAS. 

3. Septina selaku Istri Gubernur Riau 

Selama pemilukada kota Pekanbaru pasangan Calon dari Berseri yaitu Septina Primawati 

sangat disorot oleh publik, dimana Septina juga merupakan istri seorang Gubernur Riau, dan hal 

ini menjadikan pandangan negatif masyarakat 

Isu Septina selaku istri Gubernur Riau Rusli Zainal telah berkembang jauh pada saat 

Pemilukada putaran pertama, hal tersebut alasan mengapa dikatakan sebagai faktor tidak 

dominan, tetapi hal ini tetap menjadi pengaruh dalam kemenangan pasangan Firdaus dan Ayat 

Cahyadi (PAS). 

 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan tentang strategi pemenangan pasangan 

Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS)  pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 

2011, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Strategi yang dilakukan pasangan Firdaus dan Ayat Cahyadi (PAS), yaitu: 

a. Strategi mobilisasi (mobilizing) 

Dalam pemungutan suara ulang, kegiatan memobilisasi massa dilarang karena hal 

tersebut merupakan sebuah kampanye, oleh karena itu strategi ini tidak terlalu 

dipakai, karena sesuai dengan Surat Keputusan MK Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, 

dimana MK hanya memutuskan pemungutan suara ulang dengan tidak disertakannya 

proses ulang kampanye, oleh karena itu tidak dibenarkan adanya mobilisasi massa 

dalam jumlah yang besar. 

b. Strategi “memburu” pemilih (chasing) 

Strategi memburu pemilih adalah strategi yang diterapkan oleh pasangan PAS, karena 

dalam Pilkada kota pekanbaru ini pasangan pas sangat diuntungkan oleh isu-isu yang 

berkembang dimasyarakat, yang mana lawan dari pasangan Firdaus dan Ayat 

Cahyadi (PAS) adalah Septina merupakan istri seorang Gubernur yaitu Rusli Zainal 

dan hal ini menimbulkan opini negatif didalam masyarakat. Hal ini merupakan 

masalah yang dalam perkembangannya dapat menimbulkan kolusi. Didalam sudut 

pandang yang berbeda juga banyak terdapat masyarakat yang tidak menyukai 

kepemimpinan Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau yang banyak terlibat kasus 



korupsi di Riau, hal ini tentu berpengaruh terhadap kepemimpinan Septina kelak 

apabila terpilih sebagai Walikota Pekanbaru. 

Dalam Strategi “berburu pemilih” (chasing) tentunya terdapat hambatan oleh karena 

itu diperlukan cara-cara atau usaha mengantisipasi dan usahan pemenangan 

dilapangan. Dalam Pemungutan Suara Ulang, penulis melihat ada beberapa usaha dari 

tim sukses untuk memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekanbaru, 

yang dibedakan menjadi internal dan eksternal. 

1. Internal, meliputi: 

 Konsolidasi tim pemenangan 

 Menyiapkan anggaran atau budget 

 Mengganti kuasa hukum 

2. Eksternal, meliputi: 

 Hadir didalam masyarakat dengan mengikuti acara dan undangan dari 

masyarakat, serta ceramah agama 

 Mengawasi blackcampaign yang terjdi serta mengatasinya 

 Melakukan counter politik terhadap setiap kebijakan serta indikasi 

kecurangan yang dilaukan kubu lawan 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan juga kesimpulan penulis, maka penulis ingin 

memberikan beberapa saran yaitu : 

a. Seorang calon Kepala Daerah apabila mengikuti Pemilukada harus mempunyai jiwa 

kepemimpinan dan juga bersih dimata masyarakat, agar tidak ada celah bagi lawan untuk 

menyerang dan menjatuhkan.  

b. Dalam mengikuti Pemilukada seorang calon harus siap mental baik moral maupun 

materiil, hal tersebut sangat perlu untuk kelancaran proses selama pemilihan itu 

diselenggarakan. 

c. Dalam menghadapi permasalahan seperti sengketa Pemilukada diperlukan tim advokasi 

dan kuasa hukum yang handal. 

d. Mengikuti Pemilukada seorang calon perlu mempunyai tim sukses yag berkompeten, 

serta mampu menghadapi permasalahannya secara baik. 

e. Kesolitan tim sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi permasalahan internal. 
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