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ABSTRACT 

 

Through the local elections at Riau Province, has made some conflics in any region, such as 

at Pekanbaru City and Kuantan Singingi. That conflics ended in constitutional court with 

dispute between the candidates. This research made to known the dispute of the elections in 

Pekanbaru City and Kuantan Singingi. Second to find what factor cause the dispute in 

elections at Pekanbaru City and Kuantan Singingi. The theory and conflic theory. This 

research used, qualitative method with descriptive approach, qualitative method as a 

procedure which get data with written word or oral word from the subject. 

The final result from this research are : first, the local elections at Pekanbaru City are, 

money politic, out of schedule campaign, abuse of authority and political agreement. The 

local elections violations at Kuantan Singingi regency are, money politic, intimidation and 

out of scedule compaign. Second, dispute at Pekanbaru City local elections couse by mobiling 

citizens, lobby to the election commission of Pekanbaru City, and campaign carried out 

scedule. And for kuantan singingi regency, the dispute couse by : are the position to influence 

the pulblic, do the social activity with covert campaign. The individual involved in local 

election dispute come from the a candidates success. Impact from the local election dispute at 

Pekanbaru City are cancelled the election counting. Repsat the local election, demonstration 

and punishment for persons involved.  

 

Kata Kunci: konflik, sengketa dan pelanggaran pemilukada. 

 

I. PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia telah berangsur-angsur menerapkan 

sistem demokrasi dalam pelaksanaannya. Pergeseran nilai-nilai demokrasi dimana pada masa 

orde baru  terlihat “semu” mulai beralih menuju demokrasi yang sesungguhnya. Dalam hal ini 

dapat terlihat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung 

oleh warganya. Pergeseran nilai-nilai demokrasi ini merupakan hal positif yang harus 

didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dan komponene-komponen yang terlibat dalam 

pelaksanaan pemilihan tersebut 

Walaupun penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh lembaga yang independen dan 

disertai oleh panwaslu tetap saja pilkada diwarnai oleh tindakan-tindakan yang dapat menodai 

makna demokrasi. Kecurangan-kecurangan ataupun pelanggaraan terhadap pelaksanaan 

pilkada kerap dijumpai sehingga hal ini memunculkan konflik dalam pelaksanaan pilkada.  

Sengketa Pilkada berarti menggiring proses politik ke ranah hukum. Tentu saja dibenarkan 

sejauh diorientasikan sebagai ranah menuju kebenaran dan pembongkaran pada fakta-fakta 

pembusukan demokrasi. Bukan pada konteks pertempuran jilid dua atau bagian dari tindakan 

politis kontestan tertentu untuk memperebutkan kemenangan. 

Sengketa Pilkada juga terjadi di Provinsi Riau. Sengketa pilkada di Kota Pekanbaru 

dan pilkada di Kabupaten Kuantan Singigi menggiring permasalahan ini hingga ke 
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Mahkamah Konstitusi (MK).  Adapun hasil perolehan pemilukada Kota Pekanbaru dan 

Kuantan Singingi dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kota Pekanbaru dan  

Kabupaten Kuantan Singingi 

 

No Tempat 

Pelaksanan 

Nama Calon Perolehan Suara Persentase 

1 
Kota 

Pekanbaru 

H. Firdaus, ST 

Ayat Cahyadi, S.Si 

153.943 58,93% 

Dra. Septina Primawati, 

MM Erizal Muluk 

107.268 41,07% 

2 

Kabupaten 

Kuantan 

Singingi 

H. Sukarmis 

Drs. H. Zulkifli, M.Si 

82.504 54,25% 

H. Mursini, M.Si 

Gumpita, SP, M.Si 

69.600 45,75% 

Sumber: KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kab. Kuantan Singingi   

Dari hasil perolehan suara di atas menimbulkan ketidakpuasan bagi pasangan yang 

kalah. Ketidakpuasan pasangan yang kalah karena diduga telah terjadi pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yang menang dan dibantu dengan KPU 

yang disinyalir memihak kepada pasangan calon yang menang.  

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan oleh pasangan yang kalah dalam  

pemilukada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Kota Pekanbaru dan  

Kabupaten Kuantan Singingi 

 

No Pasangan 

yang Melapor 

Sifat 

Pelanggaran 

 Jenis Pelanggaran 

1 Dra. Septina 

Primawati, 

MM Erizal 

Muluk 

(Pasangan 

Calon Nomor 

Urut 2) 

Bersifat 

sistematis 

1 Adanya kesengajaan pengacauan data kependudukan 

sehingga dalam DPT ditemukan banyak NIK ganda, 

nama alamat ganda dan tanpa NIK. 

  2 Adanya intervensi Walikota Pekanbaru 

menggerakkan struktur pemerintah Kota mulai dari 

Kepala dinas, Camat, RW, RT dan SKPD berpihak 

pada calon pasangan nomor 1 (Firdaus dan Ayat 

Cahyadi) 

  Bersifat 

terstruktur dan 

masif 

1 Berkaitan dengan ketidaknetralan KPU Kota 

Pekanbaru untuk memenangkan salah satu pasangan. 

   2 Keterlibatan oknum pejabat PNS dari tingkat wakil 

Gubernur, Walikota sampai tingkat RT. 

   3 Penyalahgunaan jabatan keterlibatan Walikota 

Pekanbaru meminta dukungan pada masyarakat 

untuk mendukung pasangan nomor 1. 

   4 Penyalahgunaan jabatan keterlibatan Walikota 

Pekanbaru pada acara keagamaan digunakan ajang 

mencari dukungan  pasangan nomor 1. 

   5 Penyalahgunaan jabatan Camat berpihak untuk 

memenangkan pasangan calon nomor urut 1. 

   6 Penyalahgunaan jabatan Lurah berpihak terhadap 

pasangan nomor urut 1. 



   7 Mobilisasi Ketua RW dan Ketua RT untuk 

memenangkan pasangan calon nomor urut 1. 

   8 Mobilisasi SKPD untuk memenangkan pasangan 

nomor urut 1. 

   9 Kampanye berselubung gerakan sosial. 

  Bersifat Massif 1 Dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru 

dengan cara menggelar kegiatan pemerintahan yang 

menghadirkan pasangan calon nomor urut 1. 

   2 Keterlibatan oknum PNS secara massif dilakukan 

dengan cara mengadakan program PNPM (program 

nasional pemberdayaan masyarakat) sebagai ajang 

kampanye pasangan nomor 1. 

   3 Pasangan nomor 1 membagikan undangan kepada 

para mahasiswa pada malam hari sebelum 

pencoblosan dengan tujuan dapat dukungan suara. 

   4 Terjadi sistem joki secara massif di seluruh 

Kecamatan. 

2 H. Mursini, 

M.Si 

Gumpita, SP, 

M.Si 

Bersifat 

sitematis, 

terstruktur dan 

massif 

1 Penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan PNS 

dan penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kuantan 

Singingi 

 (Pasangan 

Calon Nomor 

Urut 2) 

 2 Praktek politik uang (money politics) 

  3 Intimidasi 

  4 Kecurangan penyelenggara pemilukada dan 

kampanye di luar jadwal. 

Sumber: KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kab. Kuantan Singingi   

Dari Tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pasangan Dra. Septina Primawati, MM dan 

Erizal Muluk melaporkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang  bersifat sistematis, 

terstruktur dan massif serta bersifat massif sehingga merugikan mereka yang berakibat 

terhadap perolehan hasil suara. Dan hampir sama dengan pasangan calon di Kota Pekanbaru, 

dimana pasangan  H. Mursini, M.Si dan  Gumpita, SP, M.Si melaporkan  pelanggaran-

pelanggaran yang bersifat sitematis, terstruktur dan massif. Dan kedua pasangan calon nomor 

urut 2 ini sama-sama merasa dirugikan dari tindakan yang dilakukan baik dari KPU maupun 

oknum pejabat pemerintah.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penelitian ini perlu diletakkan suatu dasar berfikir yang merupakan telaah 

pustaka yang dimaksudkan untuk mengemukakan beberapa pandangan berdasarkan referensi 

yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan. Sehingga pada telaah pustaka ini 

dapat melahirkan suatu pemahaman yang dapat diterima sebagai suatu landasan berfikir. 

1. Demokrasi 

Menurut Yusran (2007 : 102) pengertian demokrasi diangkat dari bahasa Yunani, 

yakni demos yang berarti rakyat dan cratein/cratos yang berarti pemerintahan dengan 

demikian substansi demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan 

untuk rakyat. 

Selanjutnya menurut Robert Dahl dalam Mas’oed dan Mc Andrews (2001 : 9) 

menggagas dua dimensi teoritik yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menyebut 

demokrasi, yaitu: (1) seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang 



dimungkinkan, dan (2) seberapa banyak warga negara memperoleh kesempatan berpartisipasi 

dalam kompetisi politik itu.
1
  

Dengan demikian untuk mewujudkan komunitas politik yang demokratis, maka 

diperlukan minimal delapan kondisi (Mas’oed, 2001 : 11 – 12): 

1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi. 

2. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. 

3. Hak untuk memilih dalam pemilihan umum. 

4. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara. 

5. Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif. 

6. Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur. 

7. Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara 

dalam pemiihan umum dan cara-cara penyampaian preferensi yang lain. 

2. Pemilihan Umum (Pemilu) 

Dalam melaksanakan kualitas Pemilu agar Luber dan Jurdil lebih dirasakan oleh 

masyarakat, bahwa pemerintah harus mampu menghilangkan kesan bahwa pelanggaran 

Pemilu hanyalah sekedar untuk memenuhi formalitas konstitusional belaka. Pemilu yang 

Luber dan Jurdil harus tergambar dalam proses dan mekanismenya yaitu yang transparan, 

terbuka dan diikuti oleh orang banyak karena Luber dan Jurdil menyangkut etik dan moral 

manusia, maka tidak salah bahwa perbaikan proses dan mekanisme ini sangat tergantung dari 

keamanan politik para pelaku (penyelenggara, pemain dan wasit) untuk mewujudkan 

demokrasi Pancasila (Rudini, 1997 : 16). 

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merujuk pada Undang-Undang (UU) No. 32 tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 di dalam 

Pasal 56 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai pemilihan kepala daerah: 

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang 

dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil. 

2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik. 

4. Paritisipasi Politik 

Menurut Herbert Mc. Closky dalam Budiardjo (2008 : 300) bahwa partisipasi politik 

adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil 

bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam 

proses pembentukan kebijakan umum. 

Menurut Yusran (2008 : 95) bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa partisipasi 

politik individu atau kelompok dalam sistem politik, ditentukan oleh: 

 Tingkat Pendidikan 

 Jenis Kelamin 

 Status Sosial 

 Status dan situasi politik (pengaruh ideologi dan peranan partai politik serta kelompok 

kepentingan dalam sosialisasi politik dan komunikasi politik). 

5. Konflik 

Di masyarakat sering kita jumpai konflik dan bahkan konflik ini menjadi warna dalam 

interaksi sosial. Banyak hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik, seperti kepentingan 

                                                 
 



pribadi, perbedaan sistem, nilai, persaingan, rasa iri serta tanggung jawab. Konflik ini 

biasanya terjadi ketika kurangnya komunikasi di antara orang-orang yang bertikai.  

Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat 

dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau 

manakala pihak berperilaku menyentuh “titik kemarahan” pihak lain. Dengan kata lain, 

perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horizontal merupakan kondisi yang 

harus ada (necessery condition) bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan ini 

bukan kondisi yang memadai (subficient condition) untuk menimbulkan konflik (Surbakti, 

1992 : 152). 

Konflik dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu secara persuasif dan secara koersif. 

Penyelesaian konflik secara persuasif adalah dengan mengedepankan perundingan dan 

musyawarah, untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Cara ini bisa 

dilakukan langsung oleh pihak-pihak yang berkonflik atau dengan menggunakan mediator 

atau perantara. Penyelesaian konflik dengan cara persuasif menghasilkan penyelesaian 

konflik lebih tuntas karena dapat tercapainya suatu konsensus atau kesepakatan dari pihak-

pihak yang terlibat, otomatis perbedaan tidak ada lagi (Rauf dalam Wau, 2011 : 41). 

  

III. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe 

deskriptif. informan dalam penelitin ini dipilih dengan teknik purpossive sampling yaitu 

ketua, sekretaris dan anggota KPUD kota pekanbaru dan Kabupaten kuantan singingi. 

Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi serta 

observasi langsung ke lapangan. 

 

IV. HASIL PENELITIAN 

Pelaksanaan pemilukada pada tahun 2011 untuk Kota Pekanbaru dilaksanakan pada 

bulan Mei sedangkan untuk Kabupaten Kuantan Singingi pada Bulan April. Hal menarik dari 

pemilukada yang terjadi pada kedua daerah ini adalah dimana terjadinya ketidakpuasan dari 

salah satu pasangan calon akan hasil perhitungan suara. Sengketa ini menimbulkan terjadinya 

kerusuhan baik di Kota Pekanbaru maupun di Kabupaten Kuantan Singingi. 

Dari sengketa yang terjadi pada kedua daerah tersebut, maka dalam bab ini akan 

dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut: 

1. Bentuk pelanggaran  

2. Cara-cara yang digunakan 

3. Siapa yang melakukan 

4. Dampak yang ditimbulkan 

 

A. Bentuk Pelanggaran dalam Pemilukada Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Pelaksanaan pemilukada rawan akan terjadinya kecurangan dan pelanggaran. 

Pelanggaran terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari masing-masing calon untuk 

melaksanakan pemilukada secara jujur dan bertanggung jawab. Hal lain yang juga melandasi 

adalah kurangnya panwaslu dalam melaksanakan tugasnya untuk memantau pelaksanaan 

pemilukada baik pada pra, saat dan pasca pemilukada.  

A.1 Bentuk Pelanggaran dalam Pemilukada Kota Pekanbaru 

Pemilukada di Kota Pekanbaru dilaksanakan pada Tanggal 18 Mei 2011. Adapun 

pasangan calon yang ikut dalam pemilukada Kota Pekanbaru adalah H. Firdaus, ST dan Ayat 

Cahyadi, S.Si untuk nomor urut 1 serta Dra. Septina Primawati, MM dan Erizal Muluk untuk 

pasangan nomor urut 2. Adanya dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada Kota 

Pekanbaru mendapatkan tanggapan dari sejumlah kalangan. 



A.2 Bentuk Pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi 
Sama halnya dengan Kota Pekanbaru, dalam pemilukada yang dilaksanakan pada 

Tanggal 7 April 2011 di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pasangan calon nomor urut 1 

H. Sukarnis dan Drs. Zulkifli, M.Si serta H. Mursini, M.Si dan Gumpita, SP, M.Si nomor urut 

2, juga mengalami pelanggaran-pelanggaran. Adapun pelanggaran pilkada yang dilaporkan 

oleh kubu nomor urut 2 yaitu H. Mursini, M.Si dan Gumpita, SP, M.Si terkait dengan 

kekalahan mereka adalah penyalahgunaan wewenang, praktek politik uang, intimidasi dan 

kampanye di luar jadwal.  

 

B. Cara-cara yang Digunakan dalam Sengketa Pemilukada  

Pemilukada dilaksanakan kerap menimbulkan sengketa, hal ini disebabkan 

ketidakpuasan dari salah satu pasangan calon yang gagal dalam memenangkan pemilukada 

tersebut. Dengan berlandaskan bukti-bukti yang mereka miliki, maka sanggahan dapat 

dilakukan ke Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan adanya sengketa pemilukada, maka 

berbagai cara yang digunakan oleh pasangan calon yang kalah dalam Pemilukada untuk 

menarik simpati masyarakat lokal pada khususnya serta masyarakat nusantara pada 

umumnya. Dan semuanya bermuara terhadap keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang 

menilai sengketa tersebut. 

 

B.1 Cara-cara yang Digunakan dalam Sengketa Pemilukada Kota Pekanbaru 

Terjadinya sengketa dalam pemilukada identik dengan cara yang digunakan oleh 

orang yang melakukan pelanggaran. Cara-cara tersebut dapat dilakukan secara sembunyi-

sembunyi bahkan secara fisik terlihat dan dapat terekam oleh alat komunikasi.  

B.2 Cara-cara yang Digunakan dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Berbagai cara dilakukan oleh masing-masing calon ataupun tim sukses dari calon 

tersebut agar menjadi pemenang dalam pemilukada. Sehingga cara-cara tersebut 

menimbulkan terjadinya perselisihan pada pemilukada. Jika cara-cara yang digunakan adalah 

cara yang benar, tentunya pemilukada berjalan dengan sukses tanpa ada konflik antar para 

calon. Tetapi cara-cara yang ditempuh sering menimbulkan konflik karena menggunakan 

cara-cara yang licik dan tidak bertanggung jawab sehingga merusak makna demokrasi pada 

pemilukada. 

 

C. Oknum yang Melakukan Sengekata dalam Pemilukada 

Sengketa yang timbul dalam pemilukada diakibatkan terdapat oknum yang melakukan 

tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam pemilukada. Tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh oknum tersebut telah menimbulkan perselisihan sehingga berujung pada 

konflik antar kubu yang bertarung dalam pemilukada. Berikut ini merupakan tanggapan dari 

responden terhadap oknum yang melakukan sengketa dalam pemilukada baik di Kota 

Pekanbaru maupun di Kabupaten Kuantan Singingi. 

C.1 Oknum Yang Melakukan Sengekata dalam Pemilukada Kota Pekanbaru 

Terjadinya sengketa dalam pemilukada disebabkan adanya pelanggaran yang 

dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum yang melakukan sengketa 

dalam pemilukada tersebut dijadikan fakta dalam gugatan oleh pihak yang kalah dalam 

pemilukada. Tidak jarang oknum tersebut mendapatkan hukuman baik ringan maupun berat 

jika terbukti melakukan pelanggaran dalam pemilukada.  

C.2 Oknum Yang Melakukan Sengekata dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

Sejalan dengan dugaan oknum yang terlibat dalam sengketa pemilukada di Kota 

Pekanbaru, sengketa pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi juga disinyalir dikarenakan 



peranan dari oknum-oknum yang sengaja melakukan kecurangan. Berbeda dengan oknum 

yang dilaporkan oleh kubu Septina dimana oknum-oknum tersebut mendapatkan hukuman 

baik ringan maupun hukuman berat. Untuk oknum yang terlibat dalam sengketa pemilukada 

di Kabupaten Kuantan Singingi seperti yang dilaporkan oleh kubu H. Mursini, M.Si dan 

Gumpita, SP, M.Si tidak mendapatkan hukuman karena dinilai tidak terbukti melakukan 

tindakan kecurangan.  

 

D. Dampak yang ditimbulkan dalam sengketa pemilukada kota pekanbaru dan kuantan 

singingi. 

D.1 Dampak yang Ditimbulkan dalam Sengekata Pemilukada Kota Pekanbaru 

Pemilukada di Kota Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 berujung 

terjadinya konflik dikarenakan pasangan Septina-Erizal Muluk keberatan dengan hasil 

perhitungan suara yang diumumkan oleh KPUD Kota Pekanbaru. Kubu Septina-Erizal Muluk 

berasumsi bahwa telah terjadi tindakan-tindakan yang bersifat massif, terstruktur untuk 

memenangkan pihak lawan. Oleh sebab itu hal ini membuat pasangan Septina-Erizal Muluk 

melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan melampirkan bukti. 

 

D.2 Dampak yang Ditimbulkan dalam Sengekata Pemilukada Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan pada tanggal 7 April 2011 

dan juga menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan kecurigaan warga akan terjadinya 

tindakan pemalsuan data suara drai salah satu TPS. Kericuhan yang terjadi pasca 

penghitungan suara di Kabupaten Kuantan Singingi menimbulkan suasana menegangkan. Hal 

ini dikarenakan massa pendukung pasangan Mursini dan Gumpita melakukan tindakan yang 

anarkis. Walaupun hasil perhitungan suara sempat terhenti dikarenakan pasangan Mursini dan 

Gumpita melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tetapi gugatan yang disampaikan oleh 

pasangan ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. 

 

E. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Sengketa Pemilukada di Kota Pekanbaru dan 

Kabupaten Kuantan Singingi  
Sengketa pemilukada merupakan konflik yang terjadi akibat ketidakpuasan salah satu 

pihak yang kalah dalam pemilukada. Sengketa yang terjadi biasanya membuat pihak yang 

kalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan melampirkan bukti pendukung. 

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa Pemilukada di Kota 

Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi adalah: 

1. Masih banyak terdapat warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih 

Pendataan penduduk yang tidak terlaksana secara baik menyebabkan hilangnya hak 

penduduk untuk memilih. Banyak warga yang seharusnya dapat menjadi calon 

pemilih, tetapi karena tidak terdaftar sebagai calon pemilih tetap, maka tidak dapat 

menggunakan hak pilihnya. Hal ini merupakan salah satu hal yang dapat 

menyebabkan masyarakat tidak puas terhadap pemerintah sehingga dimanfaatkan oleh 

pihak yang kalah sebagai salah satu alasan bahwa banyaknya penduduk yang tidak 

terdaftar sehingga dapat mengurangkan peluang mereka untuk menang. 

2. Panwaslu belum menjalankan tugasnya secara maksimal. 

Panwaslu merupakan orang yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan 

terhadap pemilu. Panwaslu harus melaksanakan tugasnya secara maksimal. Hal ini 

dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan secara ketat, membuka posko 

kecurangan dalam pemilu, mendokumentasikan setiap terjadinya kecurangan serta 

bersikap independen terhadap setiap calon yang dipilih.  

3. KPU belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. 



KPU merupakan lembaga independen yang mempunyai tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pemilu. Netralitas KPU menjadi hal yang sangat penting dalam 

pelaksanaan Pemilukada. Jika KPU sebagai lembaga independen tidak 

memaksimalkan tugasnya maka menjadi peluang bagi oknum yang tidak bertanggung 

jawab untuk memanfaatkan hal ini. Oleh sebab itu, sengketa yang terjadi baik di Kota 

Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan Singingi menjadikan KPU sebagai salah satu 

asalan yang dilaporkan oleh pihak yang kalah. 

4. Masyarakat yang mudah terpengaruh. 

Masyarakat menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan sengketa pemilukada. 

Hal ini dikarenakan masyarakat mudah dipengaruhi oleh kelompok kepentingan 

tertentu. Masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya posko-posko pengaduan, 

dapat dengan mudah digunakan oleh segelintir orang untuk melaksanakan 

kepentingannya. Oleh sebab itu, masyarakat menjadi salah satu hal yang dapat 

menyebabkan sengketa pemilukada dikarenakan masyarakat dengan mudah 

dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu. 

5.  Ketidaknetralan pemerintah terhadap pasangan calon yang mendaftar.  

Pemerintah menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan sengketa pemilukada. Hal 

ini disebabkan bahwa pemerintah yang berkuasa dapat memanfaatkan jabatannya 

untuk memobilisasi massa, terutama pegawai yang bekerja pada instansinya.  

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap sengketa pemilukada yang 

terjadi di Provinsi Riau khususnya pada pemilukada Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kuantan 

Singingi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Sengketa pemilukada yang terjadi baik di Kota Pekanbaru maupun di Kabupaten 

Kuantan Singingi mencakup terhadap bentuk pelanggaran, cara-cara yang digunakan, siapa 

yang melakukan dan dampak yang ditimbulkan. Bentuk pelanggaran yang terjadi pada saat 

pemilukada di Kota Pekanbaru adalah money politics, kampanye di luar jadwal yang telah 

ditetapkan, penyalahgunaan wewenang dan perjanjian politik. Untuk bentuk pelanggaran di 

Kabupaten Kuantan Singingi adalah permainan money politics, intimidasi dan kampanye di 

luar jadwal. 

Cara-cara yang digunakan sehingga terjadinya sengketa pemilukada di Kota 

Pekanbaru adalah dengan melakukan mobilisasi warga, melakukan lobi ke KPUD Kota 

Pekanbaru, kampanye yang dilaksanakan di luar jadwal yang telah ditetapkan. Untuk 

Kabupaten Kuantan Singingi adapun cara-cara yang digunakan sehingga terjadinya sengketa 

pemilukada yaitu: menggunakan jabatan untuk mempengaruhi masyarakat, melakukan 

pendekatan ke KPUD, melakukan kegiatan sosial yang telah disisipi dengan kampanye 

terselubung.  

Oknum yang melakukan kecurangan dalam pemilukada Kota Pekanbaru dilaporkan 

oleh kubu Septina dengan melampirkan bukti-bukti mendukung. Dari bukti-bukti tersebut 

berakibat terhadap pemecatan Kepala KPUD yang lama, penurunan dan pemindahan PNS 

yang terlibat dalam sengketa pemilukada. Oknum yang terlibat dalam sengketa pemilukada 

adalah bukan hanya dari kubu yang menang dalam pemilukada, tetapi juga dari kubu yang 

kalah. Oknum yang terlibat dalam sengketa pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi 

berasal dari tim sukses dari masing-masing calon.  

Dampak yang ditimbulkan dalam sengketa pemilukada di Kota Pekanbaru adalah 

gugurnya hasil perhitungan suara, pelaksanaan pemilukada ulang, demonstrasi dan 

dijatuhinya hukuman ringan maupun berat bagi oknum yang terlibat. dampak yang 



ditimbulkan dari sengketa pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah terjadinya 

demonstrasi, pengrusakan fasilitas umum, tertundanya proses pelantikan Bupati yang terpilih 

dan suasana yang kurang kondusif. 

Faktor-faktor yang melatarbelakangi sengketa pemilukada di Kota Pekanbaru dan 

Kabupaten Kuantan Singini adalah: ketidaknetralan pemerintah daerah terhadap pasangan 

calon yang mendaftar, Panwaslu belum menjalankan tugasnya secara maksimal, KPU belum 

melaksanakan tugasnya secara maksimal, masyarakat yang mudah terpengaruh dan masih 

banyak terdapat warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih. 

 

B. Saran-Saran 

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah daerah harus mendukung terlaksananya pemilukada secara bersih, jujur 

dan teratur. Pemimpin daerah harus mengedepankan sikap netral terhadap pasangan 

calon yang ikut dalam pemilukada. 

2. KPU sebagai lembaga independen yang melaksanakan pemilukada harus 

melaksanakan tugasnya secara maksimal. Sikap jujur, bersih dan bertanggung jawab 

harus dijalankan oleh seluruh anggoa KPU termasuk pemegang jabatan tertinggi.  

3. Panwaslu harus melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga kecurangan yang 

terjadi pada saat pemilukada dapat diminimalisir. 

4. Pasangan calon yang ikut dalam pemilukada harus sudah mempersiapkan mental 

untuk kalah dalam pemilihan sehingga tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik 

sehingga menarik simpati masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi. 

5. Masyarakat harus perduli dan memperhatikan jalannya pemilukada serta tidak mudah 

terhasut dengan bujuk rayu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 
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