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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Runtuhnya kekuasan orde baru 21 Mei 1998 silam ditandai dengan 

lahirnya reformasi kepermukaan bumi nusantara lewat berbagai perjuangan 

organisasi mahasiswa telah terjadi berbagai macam pembenahan khususnya 

produk-produk politik. Agenda ini adalah upaya keinginan bersama untuk 

mewujudkan demokrasi yang lebih sempurna. Produk politik yang dilahirkan 

dalam bentuk undang-undang No 8 Tahun 1998 tentang kebebasan 

menyampaikan pendapat dimuka umum dan disusun oleh undang-undang No 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.  

Dalam sistem pemerintahan indonesia, kecendrungan yang dapat dilihat 

pasca diberlakunya amandemen UUD 1945 adalah lebih pada pemilihan sistem 

presidensial. Dalam kenyataannya, hal ini dapat dilihat di mana presiden dan 

wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, pemilihan presiden dan wakil 

presiden secara langsung pada tanggal 5 juli yang menentukan kemenangan 

masing-masing calon sebelum mencapai putaran terakhir guna mencapai 

mayoritas mutlak. Jadi, baik ekskutif maupun legislatif yang akan terbentuk 

merupakan hasil pilihan rakyat secara langsung.   

Dalam kegiatan pemilu dituntut adanya partisipasi dari masyarakat, hal 

tesebut dikarenakan partisipasi merupakan salah satu penentu berhasil atau 

tidaknya dari perjalanan kegiatan pemilu. Seperti yang telah dipaparkan 

sebelumnya, demokrasi dijiwai oleh kedaulatan rakyat, yang bemakna 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
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dilahirkan dalam bentuk undang-undang No 8 Tahun 1998 tentang kebebasan 

menyampaikan pendapat dimuka umum dan disusun oleh undang-undang No 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.  

Dalam sistem pemerintahan indonesia, kecendrungan yang dapat dilihat 

pasca diberlakunya amandemen UUD 1945 adalah lebih pada pemilihan sistem 

presidensial. Dalam kenyataannya, hal ini dapat dilihat di mana presiden dan 

wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, pemilihan presiden dan wakil 

presiden secara langsung pada tanggal 5 juli yang menentukan kemenangan 

masing-masing calon sebelum mencapai putaran terakhir guna mencapai 

mayoritas mutlak. Jadi, baik ekskutif maupun legislatif yang akan terbentuk 

merupakan hasil pilihan rakyat secara langsung.   

Dalam kegiatan pemilu dituntut adanya partisipasi dari masyarakat, hal 

tesebut dikarenakan partisipasi merupakan salah satu penentu berhasil atau 

tidaknya dari perjalanan kegiatan pemilu. Seperti yang telah dipaparkan 

sebelumnya, demokrasi dijiwai oleh kedaulatan rakyat, yang bemakna 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Kajian partisipasi merupakan salah satu kajian yang harus mendapatkan 

perhatian khusus, karena partisipasi politik masyarakat masih menjadi masalah 

utama dalam setiap pembangunan. Terlebih lagi dinegara-negara yang sedang 

berkembang, dimana partisipasi sangat berpengaruh dalam setiap pembangunan di 

sebuah negara berkembang. Apa yang telah dijelaskan tersebut bahwa bentuk 

partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati dilingkungan 

masyarakat ialah pemberian suara pada pemilihan umum.  
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Pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai dalam undang–undang 

23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan ditambah dengan petunjuk teknis 

melalui peraturan pemerintahan republik indonesia nomor 78 tahun 2012 tentang 

perubahan keempat peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang cara 

pemilihan, pengsahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. 

 Salah satu daerah yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) secara langsung adalah Kota Pekanbaru yakni pemilihan walikota dan 

wakil walikota yang tepatnya pada tanggal 15 februari 2017.  

 Pada pemilihan walikota dan wakil walikota ada 5 pasangan calon antara 

lain: (1) Dr. H. Syahrial berpasangan H. Said Zohrin (2) H. Herman Nazar 

berpasangan Defi Warman (3) Dr. H. Firdaus berpasangan Ayat Cahyadi (4) Dr. 

H. M. Ramli berpasangan Dr. Irvan Herman (5) Drs. H. Dastrayani Bibra 

berpasangan H. Said Usman Abdullah. Dimana pada Pemilihan kepala daerah 

(Pilkada) ini pasangan nomor urut 3 menang dan berhasil menjadi walikota dan 

wakil walikota, hal ini berpengaruh atas partisipasi politik masyarakat yang 

mencakup pada Pendidikan, Partai Politik dan Pekerjaan.  

Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang 

dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan 

tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan 

bantuan orang lain. 

Pendidikan merupakan hal terpenting bagi masing-masing individu, 

dengan pendidikan individu bisa menentukan kemana arah jalan hidupnya. 

Melalui pendidikan ini individu lebih cepat mengetahui apa yang akan terjadi 
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dalam masyarakat serta lebih paham kemana arah jalan visi dan misi masing–

masing calon kepala daerah. 

Partai Politik (PARPOL) adalah suatu organisasi yang disusun secara 

stabil dan rapi yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan 

mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan 

berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan 

umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah 

mereka susun. Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan 

kekuasaan guna melaksanakan atau mewujudkan program-program yang telah 

mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. 

 Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana kesibukan-kesibukan yang terjadi pada 

masyarakat tidak membuat masyarakat jauh dari pemilihan umum, akan tetapi 

disini masyarakat memiliki jiwa partisipasi yang kuat pada pemilihan kepala 

daerah walaupun pekerjaan masyarakat sebagai petani, wiraswasta, pegawai 

negeri, buruh dan lain-lain. Contohnya karyawan PNS akan merasa senang 

dengan dilaksanakan pilkada karena PNS akan bisa libur dan lain-lain. 

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk dijadikan mengisi 

jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai 

tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa. Dalam hal ini masyarakat telah 

melaksanakan pemilihan walikota di pekanbaru khususnya pada Kecamatan 

Tenayan Raya, Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai.  
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Masyarakat meyakini dengan adanya pilkada akan membuat suatu 

perubahan  dimasing-masing daerah tersebut, hal ini dibuktikan bahwa Firdaus-

Ayat Cahyadi membawa perubahan yang pesat pada pilkada walikota sebelumnya 

atau periode 5 tahun yang lalu. 

Perubahan disini ialah pembangunan-pembangunan yang dibuat seperti 

pembangunan jalan, jembatan, kantor pemerintahan, dan lain sebagainya. Itu 

semua sangat bermanfaat bagi masyarakat karena mempermudah masyarakat 

dalam melaksanakan kegiatannya sehari-sehari. 

Disisi lain Firdaus-Ayat Cahyadi juga membuat suatu program yakni 

pemberantasan kemiskinan dengan bantuan dana 50 juta pada tiap-tiap RW dan 

dibagikan 5 juta-10 juta yang bersifat pinjaman. Dan kebanyakan masyarakat 

Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Marpoyan 

Damai adalah ekonomi menengah kebawah, dengan begitu adanya kesadaran pada 

masyarakat untuk melaksanakan suatu kewajibannya yakni keikutsertaan dalam 

proses pemerintahan, dimana keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala 

daerah walikota dan wakil walikota. Dan disini masyarakat percaya dan yakin 

dengan kemenangan paslon Firdaus-Ayat Cahyadi sebagai walikota dan walikota 

priode 2017-2022 akan membawa perubahan yang lebih baik lagi terrmasuk 

melanjutkan pembangunan-pembangunan yang masih terbengkalai. Masyarakat 

yang ikut memilih di Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Marpoyan Damai dan 

Kecamatan Bukit Raya memiliki daftar pemilihan tetap (DPT) yang berbeda 

dimasing-masing Kecamatan. Hal ini dapat terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini:  
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Tabel 1.1: Data Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dibeberapa Kecamatan Kota   

Pekanbaru Pilkada Walikota dan Wakil walikota Tahun 2017 

 

No Nama Kecamatan Daftar pemilihan tetap 

 ( DPT) 

Jumlah penduduk 

1. Tenayan raya 96.929 142.519 

2. Marpoyan damai 73.954 141.536 

3. Bukit raya 57.651 106.161 

Sumber: KPU Kota Pekanbaru Tahun 2017  

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Kecamatan Tenayan Raya 

memiliki DPT sebanyak 96.929 dengan jumlah penduduk 142.519, Kecamatan 

Marpoyan Damai memiliki DPT sebanyak 73.954 dengan jumlah penduduk 

141.536, Kecamatan Bukit Raya memiliki DPT sebanyak 57.651 dengan jumlah 

penduduk 106.161 jiwa. 

Firdaus-Ayat Cahyadi yang duduk sebagai walikota dan wakil walikota 

pada periode 5 tahun yang lalu, banyak membawa perubahan yakni pembangunan 

sekolah SD, SMP, renovasi-renovasi sekolah yang mulai rusak serta beasiswa 

miskin yang diberikan kepada siswa yang berprestasi. Hal ini merupakan 

kepedulian Firdaus-Ayat Cahyadi terhadap pendidikan, yang bertujuan 

mencerdaskan masyarakat diberbagai kecamatan-kecamatan di kota pekanbaru. 

Dengan begitu, masyarakat menjadi semakin termotivasi untuk ikut terlibat dalam 

berpartisipasi politik pada pemilihan umum, dan akan lebih ingin memilih atau 

memenangkan calon idamannya yaitu paslon Firdaus-Ayat Cahyadi pada Pilkada 

Kota Pekanbaru 2017. Hal ini dikarenakan masyarakat yakin dengan terpilihnya 
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Firdaus-Ayat Cahyadi untuk priode ke dua kalinya akan semakin membawa 

perubahan yang lebih bagus lagi di Kota Perkanbaru. 

Tabel 1.2: Data Jumlah Suara Masyarakat Dibeberapa Kecamatan  Kota 

Pekanbaru Pada Pilkada Walikota dan Wakil walikota 

Tahun 2017 

 

No  Nama Kecamatan  Jumlah Pemilih Persentase 

1.  Tenayan raya 51.073 53% 

2.  Marpoyan damai 38.985 53% 

3.  Bukit raya 30.866 53% 

Jumlah 120.924 53% 

Sumber: KPU Kota Pekanbaru Tahun 2017  

 

Dari tabel 1.2 terlihat Kecamatan Tenayan Raya mempunyai jumlah 

pemilih sebanyak 51.073 atau (53%), Kecamatan Marpoyan Damai mempunyai 

jumlah pemilih sebanyak 38.985 atau (53%), Kecamatan Bukit Raya mempunyai 

jumlah pemilih sebanyak 30.866 atau (53%). 

Selanjutnya penjelasan tabel tersebut dapat kita lihat tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan umum sudah tergolong baik, karena sudah melebihi 

dari setengah persen masyarakat yang tidak memilih. 
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Tabel 1.3: Rekapitulasi Perolehan Suara 5 Paslon Walikota/Wakil Walikota 

Pekanbaru 2017 Pada Setiap Kecamatan 

No NAMA 
PASLON 

RINCIAN 

 RINCIAN JML 
PEROLEHAN SUARA 

PASLON 

BUKIT 
RAYA 

LIMA 
PULUH 

MARPO- 
YAN 

DAMAI 

PA- 
YUNG 

SEKAKI 

PEKAN- 
BARU 
KOTA 

RUMBAI 
RUMBAI 
PESISIR 

SAIL 
SENAPE- 

LAN 

SUKA- 
JADI 

 
TAMPAN 

TENAYAN 
RAYA 

JUMLAH 
AKHIR 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 DR.H.SYAHRIL,S.
Pd,MM dan 
H.SAID 
ZOHRIN,SH,MH 

2.805 800 3.301 1.721 497 1.254 1.336 1.135 506 961 3.445 4.441 22.202 

2 H.HERMAN 
NAZAR,SH.,M.Si 
dan DEFI 
WARMAN,S.Pd.,M
.Pd. 

3.716 1.479 6.539 4.745 2.714 2.884 4.861 665 2.605 3.441 9.989 2.968 46.606 

3 Dr.H.FIRDAUS,ST 
dan H.AYAT 
CAHYADI,S.Si 

10.221 3.718 11.826 10.514 2.100 7.647 7.775 1.790 3.262 3.957 15.407 16.567 94.784 

4 Dr.H.M.RAMLI,S.E
.,M.Si. dan 
dr.IRVAN 
HERMAN 

6.321 2.753 9.708 5.383 1.332 4.400 5.896 1.746 2.239 2.909 9.199 7.808 59.694 

5 Drs.H.DASTRAYA
NI BIBRA, M.Si. 
dan H.SAID 
USMAN 
ABDULLAH 

6.975 4.301 6.561 6.041 1.230 5.046 6.100 2.054 4.330 2.750 6.881 10.232 62.501 

 Jumlah Suara 
Sah Calon 30.038 13.051 37.935 28.404 7.873 21.231 25.968 7.390 12.942 14.018 44.921 42.016 285.787 

Sumber: KPU Kota Pekanbaru Tahun 2017  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa ternyata, rata-rata 

pemilih di Kota Pekanbaru pada Pilkada Kota Pekanbaru 2017 terutama 

masyarakat pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan  Tenayan Raya, Kecamatan 

Marpoyan Damai dan Kecamatan Bukit Raya mayoritas memilih pasangan paslon 

nomor urut ketiga yaitu Firdaus-Ayat Cahyadi.   Dimana pasangan ini juga unggul 

pada 2/3 jumlah kecamatan di Pekanbaru diantaranya adalah unggul pada 8 

(delapan) kecamatan dari 12 kecamatan di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan paparan data yang dikemukakan 

diatas, maka penulis tertarik serta perlu untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI 

POLITIK MASYARAKAT DALAM MEMENANGKAN PASANGAN CALON 

FIRDAUS DAN AYAT CAHYADI DI PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2017”. 
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1.1 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam 

memenangkan pasangan calon Firdaus dan Ayat Cahyadi di Kecamatan Bukit 

Raya, Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai dalam pilkada 

walikota dan wakil walikota Pekanbaru tahun 2017? 

1.2 Tujuan Penelitian   

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  Untuk menganalisis faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam memenangkan 

pasangan calon Firdaus dan Ayat Cahyadi di Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan 

Tenayan Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai dalam pilkada walikota dan 

wakil walikota Pekanbaru tahun 2017. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Sebagai tambahan penulis dalam mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan berfikir melalui penulis karya ilmiah serta melatih penulis 

menerapkan teori-teori yang didapatkan selama kuliah khususnya di 

bidang partisipasi politik masyarakat dalam pilkada (Walikota Dan Wakil 

Walikota).  

2. Sebagai bahan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemenangan Firdaus dan Ayat Cahyadi di Kecamatan Bukit Raya, 

Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai dalam pilkada 

walikota dan wakil walikota Pekanbaru tahun 2017. 
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3. Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji permasalahan 

yang sama. 

1.4 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, mendalam, 

keterbatasan waktu tenaga, biaya dan luasnya penelitian. Maka peneliti 

memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi, oleh sebab itu 

peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi politik masyarakat kemenangan Firdaus dan Ayat Cahyadi di 

Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Marpoyan 

Damai dalam pilkada walikota dan wakil walikota Pekanbaru tahun 2017 (studi 

kasus kemenangan Firdaus dan Ayat Cahyadi di Kecamatan Tenayan Raya, 

Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai) dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemenangan Firdaus dan Ayat Cahyadi di pilkada walikota dan 

wakil walikota. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan ini akan dipaparkan dalam enam pokok 

bahasan (bab) dari masing-masing bab ini di bagi dalam beberapa sub-sub sebagai 

berikut ini: 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah yang 

mendasar diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian yang dilakukan secara sestematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Menjelaskan tentang landasan teori yang didasarkan sebagai bahan 

acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, pandangan islam, 

konsep operasional dan kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini menguraikan waktu dan lokasi penelitian, penentuan 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data dan metode analisis. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi 

penelitian, karakteristik dan demografi. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini berisi hasil penelitian tentang partisipasi poltik 

masyarakat dalam kemenangan paslon Firdaus-Ayat Cahyadi di 

pilkada walikota dan wakil walikota pekanbaru tahun 2017.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang di peroleh dari 

pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang 

berkepentingan agar bisa menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan 

datang. 

  

 


