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Abstract 

Rules about the campaign have been set by law No. 32 of 2004 on regional governance 
and government regulation No. 6 of 2005 on procedures for the election, approval, appointment 
and dismissal of the head region. However, the existing regulations, there are still violations 
occurring campaigns undertaken by participants Pekanbaru city election in 2011. A violation 
generally occurs in the form of the use of non-party party attributes supporting a potential 
partner, the use of official vehicles during the campaign, the campaign beyond the schedule, 
money politics in the form of lottery, as well as the involvement of structural officials. 

Based on the results of the study authors, explained that there are several factors that lead 
to violations election campaign in the city of Pekanbaru in 2011. These factors are: The lack of 
field monitoring carried out by the participant election. Means a lack of oversight by the 
participants of the election conducted in the field to those who became his campaign team. 
Mental political elite that tends to violate the election rules especially during the campaign. Low 
intellectual level of the political elite. Lack of personnel Panwaslu pekanbaru city in 2011. Lack 
of facilities and infrastructure Panwaslu Pekanbaru city in 2011 and less stringent sanctions 
against violations. 
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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. 

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada tahap  atau 
bagian yang harus dilalui oleh pasangan calon Kepala Daerah  dan Wakil Kepala Daerah yaitu 
“Kampanye”. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan 
menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye juga merupakan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan  atau 
jabatan tertentu, untuk mendapatkan dukungan, meyakinkan pemilih, dan menawarkan program-
programnya. 

Bentuk-bentuk kampanye Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 76 Ayat 1 
menjelaskan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui: 



a. Pertemuan terbatas 
b. Tatap muka dan dialog 
c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik 
d. Penyiaran melalui radio dan/atau televise 
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum 
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum 
g. Rapat umum 
h. Debat publik/debat terbuka antar calon dan/atau 
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 

Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Walikota dan Wakil Walikota 
Pekanbaru 18 Mei 2011, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku penyelenggaran 
"pesta politik" itu hanya meloloskan dua pasangan calon. Masing-masing, H Firdaus-Ayat 
Cahyadi dengan nomor urut satu serta Hj Septina Primawati Rusli berdampingan dengan H 
Erizal Muluk dengan nomor urut dua. Firdaus dan Ayat Cahyadi sendiri, maju sebagai calon 
walikota dengan sejumlah partai pengusung yaitu: Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) dan Hanura. Sementara pasangan Hj Septina Primawati Rusli-H Erizal Muluk, 
"menunggangi" sejumlah "perahu besar" yaitu: Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra 
(www.Antarariau News.com). 

Pelaksanaan pemilukada Kota Pekanbaru tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi, berdasarkan data yang diperoleh dari panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota 
Pekanbaru, terdapat beberapa catatan pelanggaran kampanye yaitu: mencuri star kampanye, 
menggunakan fasilitas Negara, pelanggaran penggunaan atribut partai yang bukan partai 
pengusung, undian berhadiah, juga politik uang. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan berdasarkan fenomena yang ada, 
maka penulis menetapkan perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu : 

1. Apa sajakah bentuk kampanye yang dilakukan oleh kedua calon pasangan dalam 
pelaksanaan pemilukada di Kota Pekanbaru Tahun 2011 ? 

2. Mengapa terjadi pelanggaran kampanye dalam  pelaksanaan pemilukada di Kota 
Pekanbaru Tahun 2011 ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan calon beserta 
tim suksesnya dalam pelaksanaan pemilukada  di Kota Pekanbaru Tahun 2011. 

b. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran kampanye dalam pelaksanaan 
pemilukada di Kota Pekanbaru Tahun 2011. 

2. Manfaat Penelitian 
a. Sumbangan pemikiran bagi pihak lain atau peneliti lanjutan, khususnya yang memiliki 

relevansi dengan kajian penelitian ini dan sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan 
ilmu dalam penelitian, dan juga diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan 
bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.  



b. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi 
pemerintah (khususnya KPU dan panwaslu) dalam meninjau kembali kekurangan-
kekurangan yang terdapat pada peraturan tentang Pemilukada di Indonesia. 
 

D. Kerangka Teoritis 
a. Manajemen Kampanye 

Menurut Rogers dan Storey dalam Antar Venus (2004:6), kampanye merupakan 
serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada 
sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan (dalam antar venus, 2004:7).Ada 
beberapa aspek perencanaan kampanye menurut Antar Venus (2004:145) yaitu analisis masalah, 
penyusunan tujuan, identifikasi dan segmentasi sasaran, menentukan pilihan, strategi dan taktik, 
alokasi waktu dan sumber daya, evaluasi dan tinjauan. 

Beberapa aspek perencanaan kampanye yang telah dikemukakan, maka penulis akan 
mengetengahkan tiga aspek yang menurut penulis terkait dengan penelitian ini. Dimana ketiga 
aspek yang harus ada dalam perencanaan kampanye tersebut masih perlu dipertanyakan pada 
saat pemilukada  di Kota Pekanbaru Tahun 2011.Pertama, adalah aspek sumber daya yang 
dalam hal ini di fokuskan pada pembahasan sumber daya manusia. Terkait dengan ini akan 
dikemukakan pendapat Venus bahwa kegiatan kampanye merupakan kerja tim. Dengan 
demikian banyak personil akan terlibat sebagai pelaksana kampanye. Orang-orang yang akan 
menjadi personil kampanye harus diseleksi dengan teliti dengan memprhatikan aspek motivasi, 
komitmen, kemampuan bekerjasama, dan pengalamannya. Segera setelah personil kampanye 
direkrut, mereka harus mengikuti pelatihan, baik yang bersifat teknis atau non teknis, yang 
berkaitan dengan beberapa aspek dan proses yang akan dijalankan selama kampanye (2004:200). 
Aspek sumber daya manusia bukanlah persoalan yang tidak serius karena jika aspek ini 
diabaikan oleh yang melaksanakan kampanye, maka bisa ditebak akan terjadi ketidakefektifan 
dan penyimpangan-penyimpangan dalam kampanye. 

Kedua, aspek tinjauan atau dengan kata lain pemantauan dalam kampanye. Menurut 
Venus, sebagai kegiatan yang terprogram dan direncanakan dengan baik, maka segala tindakan 
dalam kampanye harus dipantau agar tidak keluar dari arah dan menyimpang. Dalam praktiknya 
akan banyak kendala yang dihadapi untuk membuat tindakan kampanye tetap pada jalur yang 
benar. Oleh karena itu saat pelaksanaan kampanye berlangsung harus dilakukan 
pemantauan.Ketiga, evaluasi sebagai proses terakhir dalam perencanaan kampanye. Sebagai 
proses terakhir dalam tahapan perencanaan kampanye, manfaat dari arti pentingnya tidak 
berbeda dengan tahapan lainnya. Namun, oleh karena ia sebagai tahapan terakhir seringkali tidak 
diperhatikan oleh kebanyakan kita. Ketika sudah memasuki masa pemilukada barulah kita 
disibukkan dengan kampanye. 

b. Mental Elit Dalam Penyelenggaraan Pemilukada 

Menurut Topo Santoso dan Didik Supriyanto (2004:27) Paling tidak ada dua sikap mental 
elit politik yang cenderung mengancam pelaksanaan pemilu yang dermokratis, luber dan 
jurdil.Pertama, tidak ada kepercaayaan diantara elit politik untuk melaksanakan pemilu sesuai 
dengan peraturan. Implikasi dari sikap mental ini adalah, sadar atau tidak, terorganisi atau tidak, 
elit politik  bersiap-siap melanggar aturan main pemilu. Masing-masing berjaga-jaga agar tidak 
dicurangi oleh lawan-lawan politiknya, tetapi pada saat yang sama masing-masing juga 



mempersiapkan diri untuk melanggar aturan main pemilu demi ‘martabat partai’ dan suara. 
Kedua, elit politik tidak siap menjadi pecundang.Dalam sebuah kompetisi, kalah dan menang 
adalah hal yang biasa.Mereka tidak siap menerima apapun hasil pemilu.Mereka tidak siap 
menerima kekalahan atau nilai yang jauh dari target. Implikasi penting dari sikap ini adalah 
kecenderungan untuk menghalalkan segala cara untuk menang, artinya siap melakukan 
kecurangan dan pelanggaran demi meraih kemenangan atau target yang telah ditentukan 

c. Pengawasan Dalam Pemilukada 

Menurut Topo Santoso dan Didik Supriyanto (2004:29-48), ada beberapa faktor yang 
sangat mempengaruhi fungsi pengawasan dalam pemilu.Pertama, faktor kesiapan atau antisipasi 
Undang-Undang dalam Pelaksanaan pemilu.Dalam hal ini, aturan-aturan yang diatur dalam suatu 
Undang-Undang masih perlu dipertanyakan apakah memberikan kejelasan terhadap hal-hal yang 
baru yang terjadi dilapangan, namun tidak diatur dalam Undang-Undang.Kedua, faktor sumber 
daya manusia dari lembaga pengawasan.Hal ini sangat ditentukan oleh bagaimana mekanisme 
rekrutmen keanggotaan pengawas, bagaimana kualifikasi keanggotaan yang dibutuhkan, serta 
apakah ada pelatihan-pelatihan tertentu pada anggota Panwas.Ketiga, faktor softward dan 
hardware.Dalam hal ini sangat perlu diperhatikan apakah lembaga pengawas memiliki 
instrument standar, yang berupa peraturan-peraturan pelaksana (juklak) dan peraturan-peraturan 
teknis (juknis) pengawasan untuk melakukan tugas-tugas pengawasan.Keempat, faktor akses 
informasi dalam proses pengawasan. Artinya bagaimana ketersediaan akses informasi bagi 
lembaga pengawas.Karena yang menjadi selalu sorotan besar dalam penyelenggaraan pemilu 
adalah sedikitnya bukti yang dimiliki oleh pengawas, sehingga polisi dan jaksa tidak bisa 
menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.Kelima, faktor pelibatan masyarakat. Dalam hal ini 
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana jajaran pengawas dari berbagai level harus melakukan 
sosialisasi dan langkah-langkah yang dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan 
keterlibatannya dalam pengawasan pemilu. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif.Metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan 
keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Pendekatan 
deskriptif, yang diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan 
atau mendeskripsikan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang tampak atau bagaimana adanya. 

2. Lokasi Penelitian 
Kota Pekanbaru menjadi barometer bagi kota-kota lainnya dmana Kota Pekanbaru sudah 

mengalami perkembangan yang cukup maju dalam bidang pendidikan, ekonomi dan 
perkembangan kota sehingga mempunyai kaitan dengan Sumber Daya Manusia yang lebih 
menjanjikan.  

3. Informan Penelitian 

Untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan akurat, maka penulis menggunakan 
informan penelitian yang dijadikan sumber informasi atau data yang digunakan peneliti. 



Informan dalam penelitian ini dipilih orang-orang yang memiliki informasi dan keterlibatan 
dalam pemilukada  kota pekanbaru tahun 2011, dalam hal ini KPUD kota Pekanbaru, Panwaslu 
Kota Pekanbaru, Partai Pengusung kedua pasangan calon, Tim Sukses kedua pasangan calon, 
Pengamat (Kalangan akademisi dan LSM) dan juga media massa. Untuk mengetahui 
pengelompokan dari informan penelitian ini dapat dilihat dari gambaran pada tabel berikut ini 

Tabel I.I :Daftar  Informan Penelitian 

No Nama Klasifikasi Jumlah 
1. Tengku Rafizal, S.Sos M.Si KPUD Kota Pekanbaru 1 
2. Superleni, S. Sos Panwaslu Kota Pekanbaru 1 
3. Agus Rahman, SE Partai Pengusung PAS (Partai Demokrat) 1 
4. Roni Amril. SH Partai Pengusung BERSERI (Partai Golkar) 1 
5. Drh. Chaidir, MM Tim Sukses PAS 1 
6. H. Muhamadun Royan, SE Tim Sukses BERSERI 1 
7. Drs. H. Ishak, M.si Pengamat Fisip universitas Riau (kalangan 

akademisi) 
1 

8. Haryanto Pengamat dari kalangan LSM (LSM forum 
pengawasan pembangunan) 

1 

9. Rinal Sagita Media cetak Tribun Pekanbaru 1 
  Jumlah 9 

Sumber: Data Olahan 2012 

4. Jenis atau Sumber Data 

a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung pada objek penelitian. Data ini 

berupa informasi yang diperoleh dari responden penelitian tentang bentuk-bentuk kampanye 
yang dilakukan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota pekanbaru tahun 2011 dan juga faktor-
faktorpenyebab terjadinya pelanggaran kampanye pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber, dimana 
data tersebut berupa data publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tentang 
gambaran umum lokasi penelitian, yakni  Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Selanjutnya data yang 
bisa diperoleh dari internal KPU dan Panwaslu Kota Pekanbaru, Sebagai pendukung tentunya 
tidak ketinggalandata yang didapat dari buku-buku, jurnal, internet (Google, Wikipidea, Yahoo) 
dan data publikasi lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 
Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data, dengan menggali informasi 

kepada responden penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan cara membuat panduan 
pertanyaan kepada responden, untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan 
kepada responden penelitian. Pertanyaan tersebut berkisar tentang bentuk-bentuk kampanye yang 
dilakukan dan pelanggaran kampanye dalam pemilukada di Kota Pekanbaru Tahun 2011. 



b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara menghimpun atau pengambilan data. Data-data yang 
dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder yang telah dipublikasikan 
oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam penelitian ini. 

6. 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 iniberdasarkan kenyataan 
dilapangan sehingga diperoleh suatu analisa seobjektif mungkin. 

F. HASIL PENELITIAN : ANALISIS PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM 
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 
 

1. Bentuk-Bentuk Kampanye Calon Pasangan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 
2011 

a. Bentuk-bentuk kampanye calon pasangan nomor urut 1 (firdaus-ayat) pada pemilihan 
umum kepala daerah tahun 2011 di kota pekanbaru 
1. Kampanye lewat alat praga berupa spanduk, baliho, poster. Tim melakukan 

kampanye dalam bentuk pemasangan atribut calon kepala daerah kota pekanbaru, atribut 
yang dipasang meliputi bendera partai pendukung, baliho, spanduk dan juga poster-
poster. 

2. Kampanye rapat umum. Pasangan nomor urut 1 melakukan kampanye terbuka atau 
rapat umum sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU kota pekanbaru. kampanye 
dilakukan di lapangan bukit putra pekanbaru kecamatan senapelan tanggal 9 Mei 2011 
dan juga di lapangan purna MTQ  kecamatan bukit raya. 

3. Kampanye lewat media massa. pada pemilukda Tahun 2011 calon pasangan nomor 1 
melakukan kampanye lewat media massa tidak diatur secara khusus, media hanya 
memberitakan acara-acara yang dilakukan oleh tim 

4. Kampanye dialogis.Tim melakukan kampanye dialogis lebih bersifat dialog dengan 
masyarakat secara langsung, mendengar aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan 
masyarakat, dan mendengarkan apa yang selama ini menjadi keinginan masyarakat yang 
belum terpenuhi. 

5. Kampanye lainnya yaitu rumah kerumah oleh tim sukses.Kampanye yang dilakukan 
oleh tim sukses juga dalam bentuk rumah kerumah, keterangan yang penulis dapatkan, 
memang calon tidak langsung turun atau langsung rumah kerumah akan tetapi tim sukses 
yang langsung, dengan cara mendatangi masayarakat disetiap daerah pemilihan. 

b. Bentuk-bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh  
pasangan nomor urut 1 

Kampanye yang dilakukan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota beserta tim sukses 
tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan data yang penulis peroleh 
dari Panwaslu kota pekanbaru, pasangan nomor urut 1 Firdaus-Ayat tercatat melakukan 
pelanggaran-pelanggaran kampanye  



1. Penggunaan fasilitas Negara berupa mobil dinas disaat melakukan kampanye terbuka 
atau rapat umum di Lapangan Bukit Putra Pekanbaru pada tanggal 9 mei 2011. 
Pelanggaran ini ditemukan oleh panitia pengawas lapangan. 

2. Kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Bapak Mambang Mit di Kec. Tenayan 
Raya, Kel. Sail Pekanbaru pada tanggal 29 april 2011. Dalam acara wayangan yang 
dilaksanakan di Kecamatan Tenayan Raya Bapak Mambang Mit membacakan pantun 
yang bernada mengajak masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 1 (Firdaus-
Ayat). 

3. Adanya keterlibatan Bapak Herman Abdullah dalam menghadirkan calon kepala daerah 
dan mengajak warga masyarakat untuk memilih calon pasangan  PAS (Firdaus-ayat). 
 

c. Bentuk-bentuk kampanye calon pasangan nomor urut 2 (septina-erizal) pada 
pemilihan umum kepala daerah tahun 2011 di kota pekanbaru 
1. Kampanye lewat media massa, (media cetak dan media elektronik). Hasil yang 

penulis peroleh dari tim bahwa kampanye dilakukan lewat media massa cetak maupun 
elektronik, semuanya dilakukan oleh tim yaitu lewat Tribun Pekanbaru, Riau Pos, Riau 
Televise. 

2. Kampanye rapat umum. Kampannye dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah 
ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru. Kampanye rapat umum salah satunya dilakukan 
dilapangan SMK 1 di Jalan Hang Tuah. 

3. Kampanye dialog atau tatap muka.Kampanye dialog yang dilakukan oleh tim lebih 
mengarah ke pertemuan langsung oleh calon kepala daerah dengan masyarakat. 
Kampanye ini lebih banyak dilakukan karena masyarakat bisa langsung bertemu dengan 
calon nomor urut 2 dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan harapan 
masyarakat jika pasangan ini terpilih menjadi walikota dan wakil walikota kota 
pekanbaru. 

4. Kampanye lewat alat praga.Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh kampanye 
lewat  alat peraga dilakukan oleh tim dan itu sudah menjadi kebiasaan dan setiap 
pasangan akan melakukannya bukan hanya di Kota Pekanbaru akan tetapi di seluruh 
pemilukada yang ada di tanah air ini. 
 

d. Bentuk-bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 
1) Penggunaan tanda gambar atau atribut PDI Perjuangan dalam kampanye calon pasangan  

no urut 2. Pada pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) merupakan Partai pendukung dari calon pasangan nomor urut 1 
(Firdaus-Ayat). Oleh karena itu seluruh atribut dari partai ini hanya boleh digunakan oleh 
calon pasangan nomor urut 1. Penggunaan atribut yang dilakukan oleh pasangan nomor 
urut 2 ini pada saat kampanye kampanye umum, baliho yang ada tanda gambar atau 
atribut PDI Perjuangan, foto Megawati dan Suryadi pada Baliho Paslon Septina 
Primawati dan Erizal Muluk, dan Baliho Septina Primawati dan Erizal Muluk di depan 
kantor DPW PDIP. 

2) Iklan di media cetak yang memuat undian berhadiah. Iklan ini terdapat di media cetak 
yaitu Tribun Pekanbaru. Iklan pasangan nomor urut 2 (Septina- Erizal) yang dimuat 
beberapa hari di media Tribun Pekanbaru tersebut. 



3) Penggunaan fasilitas Negara berupa mobil dinas. Penggunaan mobil dinas juga dilakukan 
oleh pasangan nomor urut 2. Pelanggaran ini terjadi p-ada saat kampanye rapat umum  
tepatnya di Lapangan SMK 1 Jl. Hangtuah. 
 

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kampanye  Pada Pemilihan Umum 
Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 

a. Calon pasangan  nomor urut 1 (Firdaus-ayat) 
1) Pemantaun kampanye yang kurang. Hasil Penjelasan mengenai penggunaan kendaraan 

dinas pada saat kampanye. Ini pelanggaran yang disebabkan oleh kurangnya pemantauan 
yang dilakukan oleh tim ini. Tidak semua kegiatan yang dilakukan oleh tim ini terpantau 
maupun diketahui oleh oleh ketua tim. Dalam hal ini, pemantauan yang dilakukan bukan 
hanya memantau kegiatan-kegiatan atau strategi dilakukan oleh tim dalam mencari 
simpati masyarakat. Akan tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan menjaga sportitifitas 
dalam berkampanye, semua anggota tim seharusnya meengawasi dan saling 
mengingatkan agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun untuk 
kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak hanya diingatkan oleh ketua tim saja. Oleh 
karena itu, penulis menyimpulkan bahwa palanggaran yang terjadi yang berkaitan dengan 
penggunaan kendaraan dinas ini disebabkan kurangnya pemantauan dari setiap anggota 
tim sukses yang seharusnya saling mengingatkan dan juga saling mengawasi. 

2) Kesadaran Mental Elit. Berdasarkan penjelasan penulis dapatkan, menjelaskan bahwa 
apa yang dilakukan oleh Bapak Mambang Mit merupakan suatu kesalahan kampanye. 
Pada masa tersebut dalam acara yang dihadiri oleh Pak mambang Mit itu merupakan 
acara sosialisasi dan acara silaturrahmi dengan masyarakat dan belum memasuki masa 
kampanye yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi 
permasalahannya adalah pantun Pak Mambang Mit yang bernada ajakan untuk memilih 
pasangan nomor urut 1 (Firdaus-Ayat). Tanggal 29 April 2011 potongan pantun Bapak 
Mambang Mit dalam acara wayangan di Kecamatan Tenayan Raya, berbunyi: “Di sana 
gunung, di sini gunung, di tengah2 pohon kenari..kalau di sana bingung di sini bingung 
cobloslah Firdaus - Ayat Cahyadi”.(http://inforiaudata.blogspot.com/2011/04/pidato-
mambang-mit-dilaporkan.html). 

b. Calon pasangan  nomor urut 2 (Septina-Erizal) 
1) Kurangnya kepedulian tim terhadap kampanye. Berdasarkan hasil penelitian penulis, 

menjelaskan bahwa secara resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
merupakan partai pendukung dari pasangan nomor urut 1 (Firdaus-ayat) yang telah 
terdaftar di KPUD Kota Pekanbaru, sehingga seluruh atribut yang berlambangkan PDIP 
hanya boleh digunakan oleh kubu PAS pada saat kampanye. oleh karena itu, jika atribut 
PDIP digunakan atau dipakai oleh kubu BERSERI pada masa kampanye itu merupakan 
kesalahan dan pelanggaran kampanye. Penulis berkesimpulan bahwa terjadinya 
pelanggan penggunaan atribut PDIP ini adalah kurangnya perhatian atau kepedulian dari 
tim BERSERI dalam penggunaan atrbut PDIP itu tersebut.  

2) Perbedaan pandangan elit politik. Hasil penelitian penulis berkaitan dengan iklan yang 
memuat undian berhadiah adalah perbedaan pandangan dari tim BERSERI dan elit 
politiknya dalam melihat ataupun menyikapi pelanggaran yang dilakukan tersebut. 
Mempromosikan atau mengiklankan diri merupakan hak setiap pasangan calon salah 
satunya adalah dimedia massa, akan tetapi semua itu juga harus diperhatikan bahwa 
untuk membuat masyarakat tertarik bukan hanya dengan materi yang diberikan apakah 



berupa uang atau barang. Akan tetapi, program-program yang kita rancang dan susun 
bersama merupakan hal yang lebih menarik bagi masyarakat, karena program-program 
tersebutlah yang akan dijalankan ketika telah terpilih dan dilantik menjadi kepala daerah. 
Penulis berkesimpulan perbedaan pandangan ini merupakan salah satu penyebab 
terjadinya pelanggaran kampanye pada pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011. 

3) Rendahnya tingkat intelektual elit politik. Hasil penelitian penulis berkaitan dengan 
penggunaan kendaraan dinas menjelaskan rendahnya tingkat intelektual  elit politik 
membuat hal tersebut terjadi. Penggunaan kendaraan dinas pada saat kampanye telah 
dilarang oleh Undang-Undang, karena merupakan fasilitas Negara dan itu merupakan 
pelanggaran pidana. Sifat mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok seolah-
olah tidak pernah hilang, aturan yang telah dibuat oleh pemerintah siap untuk dilanggar, 
kendaraan dinas yang dibeli menggunakan uang rakyat harus digunakan sesuai pada 
tempatnya, hal semacam ini akan membuat pemilukada jauh dari kata sportifitas. Jika 
turun kemasyarakat dalam rangka menampung aspirasi dari masyarakat dan hal-hal yang 
menyangkut kepentingan masyarakat itu sah-sah saja. Dalam Hal ini tidak dibantah dari 
tim BERSERI dan mereka juga telah mengingat kepada seluruh tim agar tidak 
melakukannya. Terutama kepada pejabat legislatif. 

c. Unsur Panwaslu 
1) Personil Panwaslu Yang Kurang. Hasil penelitian penulis dapatkan dilapangan dari 

unsur panwaslu Kota Pekanbaru mengenai jumlah personil yang dimiliki oleh panwaslu 
inilah yang menjadi permasalahannya ketika dilakukan wawancara adalah jumlah 
anggota yang dimiliki oleh panitia pengawas pemilu. Berdasarkan keterangan dari Bapak 
Superleni tersebut, bisa dikatakan sangat kurang jumlah personil yang dimiliki oleh 
Panwaslu Kota Pekanbru Tahun 2011. Orang-orang atau personil dari Panwaslu itu 
merupakan roda penggerak dari Panwaswlu itu sendiri yang akan melakukan pengawasan 
jalannya pemilukada. Jumlah dari personil Panwaslu itu bisa dilihat dari table berikut. 

Table I.2: Jumlah Panwaslu Kota Pekanbaru Tahun 2011 

No Unsur panwaslu Kota 
Pekanbaru 

Jumlah orang Jumlah daerah total 

1 Panwaslu  tingkat kota  3 perkota 1 kota 3 personil 
2 Panwaslu tingkat kecamatan 3 perkecamatan 12 kecamatan 36 personil 
3 Panwaslu tingkat kelurahan 1 perkelurahan 58 kelurahan 58 personil 

Jumlah   97 personil 
Sumber : Panwaslu Kota Pekanbaru Tahun 2011 

2) Kurangnya sarana dan prasarana panwaslu. Hasil penelitian penulis lakukan dengan 
unsur panwaslu kota pekanbaru, berkaitan dengan alat pendukung sarana dan prasarana 
dari panwaslu itu sendirikondisi dari sarana dan prasarana dari personil panwaslu Kota 
Pekanbaru yang sangat kekurangan. Permasalahan mengenai sarana dan prasarana 
panwaslu ini merupakan hal yang serius dan tidak bisa pandang sebelah mata. Untuk 
melakukan pengawasan itu sangat dibutuhkan alat pendukung berupa kamera video, 
handicam, dan alat dokumentasi lainnya. Kejadian atau peristiwa yang berindikasi 
pelanggaran kampanye yang ditemukan oleh anggota dari panwaslu harus mempunyai 
bukti yang kuat dan jelas, yang kemudian akan dilaporkan dan diproses atau ditindak 
lanjuti. Semua ini jelas harus mempunyai bukti yang kuat berupa dokumentasi foto, 



video, rekaman yang akan memperkuat temuan pelanggaran tersebut. Jika sarana dan 
prasarana dari panwaslu itu sangat tidak memadai atau sangat kurang, itu sangat 
mempengaruhi dari kinerja anggota panwaslu Kota Pekanbaru. 

Table I.3:Kondisi sarana dan prasarana Panwaslu Kota Pekanbaru Tahun 2011 

No Sarana dan prasarana Jumlah keterangan 
1 Kantor 1 sewa 
2 Mobil Sesuai dengan kebutuhan sewa 
3 Kamera video/digital 2 Milik pribadi 
4 handicam 2 Milik pribadi 
5 Computer 3 sewa 
6 laptop 2 Milik pribadi 

Sumber : wawancara dengan Bapak Superleni 

3) Sanksi  yang tidak tegas terhadap pelanggaran kampanye. Dari pelanggaran-pelanggaran 
yang terjadi pada saat kampanye harus diberikan sanksi yang tegas agar penegakan hukum 
berjalan sekaligus memberikan efek jera kepada pelakunya. Apabila sanksi yang diberikan 
tidak tegas maka peserta pemilu tidak akan takut untuk melakukan pelanggaran terhadap 
aturan main. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut. 

Table III.4: Penyelesain kasus pelanggaran kampanye pasangan nomor urut 1 

No Bentuk pelanggaran Keterangan 
1 Penggunaan mobil dinas Selesai karena tidak cukup bukti. 
2 Star kampanye atau kampanye 

diluar jadwal 
Kasus selesai karena tidak Tidak memenuhi 
unsur kumulatif.  

Sumber : Panwaslu Kota Pekanbaru Tahun 2011 

Table III.5: Penyelesain kasus pelanggaran kampanye pasangan nomor urut 2 

No Bentuk pelanggaran Keterangan 
1 Penggunaan mobil dinas Selesai karena tidak cukup bukti. 
2 Penggunaan atribut PDIP pada saat 

kampanye 
Selesai karena masa kampanye sudah berakhir. 

3 Politik uang berupa Iklan yang 
memuat undian berhadiah 

Selesai karena batas waktu laporan sudah habis. 

Sumber : Panwaslu Kota Pekanbaru Tahun 2011 

Banyak temuan Bawaslu atas suatu pelanggaran juga susah diselesaikan mengingat sering 
terjadi problem persepsi antara Bawaslu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan (Firmanzah, 
2010: 79). Lembaga-lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Panwaslu, KPUD dan 
Gakkumdu harus terkoordinir dengan baik dan solid, semua itu dibutuhkan satu kesamaan spirit 
dan kesamaan tujuan sehingga tidak terjadi suatu kesalahanpahaman antara lembaga tersebut. 
Oleh karena itu, perbedaan persepsi antara Panwaslu, KPU, dan gakkumdu ini menjadi 
permasalahan yang serius.Persepsi ini harus disamakan sehingga penyelesaian kasus pelanggaran 
bisa terselesaikan dan pihak yang melanggar bisa diberi sanksi.Minimal adalah sanksi 



peringatan.Pelanggaran yang terjadi seharusnya mendapatkan peringatan dari pihak yang 
berwenang untuk melakukannya. 

Penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kedua kubu PAS dan BERSERI 
pada pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 tidak ada yang terselesaikan dengan pemberian 
sanksi yang tegas oleh penyelenggara pemilu dengan kata lain kepastian hukum. Peringatan yang 
diberikan merupakan suatu tindakan dari penegak hukum untuk menjadikan pemilukada ini 
berjalan dengan sportifitas dan menghormati saingan politik.Sanksi yang diberikan juga sebagai 
pengendali peserta pemilu agar tidak melakukan hal yang justru merugikan kubu mereka 
sendiri.Oleh karena itu, penulis berkesimpulan tidak adanya keseriusan tindakan yang ada pada 
penyelenggara pemilukada untuk memberikan sanksi yang tegas atau melakukan tindakan 
semaksimal mungkin dalam penegakan hukum. Sehingga pelanggaran akan sering terjadi pada 
saat pemilu dan peserta pemilu tidak akan takut melanggarnya.  

G. PENUTUP 
a. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang  pelaksanaan kampanye  pada 
pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan 
yaitu sebagai berikut : 

1. Bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 
2011 pada umumnya melakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh undang-undang 
maupun peraturan pemerintah yaitu : 
a. Kampanye melalui media massa, media elektronik dan media cetak 
b. Kampanye melalui pemasangan alat praga, yaitu berupa spanduk calon pasangan, atribut 

partai pendukung dan baliho calon pasangan. 
c. Kampanye rapat umum atau kampanye terbuka dilapangan 
d. Kampanye dialogis, kampanye yang bersifat dialog langsung dengan masyarakat. 

2. Faktor-faktor penyebab pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilukada Kota 
Pekanbaru Tahun 2011 yaitu,  

Faktor dari unsur peserta pemilukada : 

a. Lemahnya pemantauan dilapangan yang dilakukan oleh tim sukses  
b. kurangnya kepedulian dari tim sukses dalam melakukan tindakan kampanye dilapangan 
c. kesadaran mental elit dari peserta pemilukada 

Faktor dari unsur pengawas pemilukada : 

a. Kurangnya personil  panwalsu Kota Pekanbaru Tahun 2011 
b. Terbatasnya sarana dan prasarana panwaslu Kota Pekanbaru Tahun 2011 
c. Sanksi yang tidak tegas kepada peserta pemilu yang melakukan pelanggaran kampanye. 

b. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan juga kesimpulan penulis, maka penulis ingin 
memberikan beberapa saran yaitu : 



a. Pemantauan dilapangan harus dilakukan oleh tim sukses. Pemantauan juga merupakan 
pengawasan, pegawasan terhadap calon pasangan lain beserta tim suksesnya dan juga 
yang penting adalah pemantaun terhadap tim itu sendiri, untuk saling mengingatkan, 
menegur dan menindak dengan tujuan menjaga sportifitas dalam pemilukada. 

b. Kesadaran dalam mematuhi aturan main kampanye harus ditanamkan bagi setiap tim 
sukses dan calon pasangan pemilukada itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan 
pemilukada terutama dalam kampanye calon pasangan beserta tim suksesnya dapat 
menjunjung tinggi azas-azas dari pemilu itu sendiri. 

c. Adanya keseriusan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada, dalam hal 
ini adalah memberikan sanksi terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh 
peserta pemilukada. 

d. Pemerintah daerah yang mempunyai hak dalam anggaran harus memperhatikan 
panwaslu. Sarana dan prasarana harus terpenuhi agar jalannya pengawasan bisa 
maksimal. 
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