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SARI 

Muhammad, Yakub. 2020. Strategi Pemasaran Politik PKS dalam Meningkatkan 

Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif di Kota Depok Tahun 2019. Jurusan 

Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Andi Suhardiyanto, S.Pd., M. Si. 133 Halaman. 

Kata Kunci: Strategi Pemasaran Politik, Partai Keadilan Sejahtera, Pemilu 

Legislatif  

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai yang mendominasi 

perolehan saura pada Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019. Kemenangan 

PKS ini sekaligus mengalahkan PDIP yang memenangkan pemilu legislatif di Kota 

Depok tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui strategi 

pemasaran politik yang dilakukan oleh PKS dalam meningkatkan perolehan suara 

masyarakat pada pemilu legislatif Kota Depok (2) untuk mengetahui apa saja faktor 

pendukung PKS dalam meningkatkan perolehan suara masyarakat pada Pemilu 

legislatif Kota Depok, (3) untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi 

penghambat PKS dalam meningkatkan perolehan suara masyarakat pada Pemilu 

legislatif Kota Depok. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif dengan cara mencari keterangan-keterangan secara rinci terkait strategi 

pemasaran politik Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan perolehan suara 

pada Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019. Pengumpulan data dengan cara 

wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Ketua Umum 

DPD PKS Kota Depok, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada DPD 

PKS Kota Depok, Kader DPC PKS Cimanggis Kota Depok dan Kader Ranting PKS 

Kota Depok. Uji keabsahan data menggunakan trianggulasi sumber. Teknik analisis 

data menggunakan analisis data secara kualitatif dan melakukan reduksi data. 

Hasil dari penelitian menunjukkan (1) Strategi pemasaran politik yang 

dilakukan oleh PKS dalam meningkatkan perolehan suara antara lain menawarkan 

program kerja yang menarik, mendekati masyarakat, mengunjungi tokoh lokal yang 

ada di Kota Depok. Memilih caleg yang dibutuhkan oleh masyarakat, (2) Faktor 

pendukung PKS antara lain dukungan yang didapat PKS dari para tokoh tokoh lokal 

yang ada di Depok, peran media dalam memberitakan PKS (3) Faktor penghambat 

PKS dalam meningkatkan perolehan suara antara lain pendanaan, keterbatasan 

jumlah kader dan kegiatan money politic yang seringkali dilakukan oleh Partai 

pesaing PKS.   

Saran dari penelitian ini adalah (1) Kepada DPD PKS Kota Depok 

diharapkan bisa menambah jumlah kader dam melakukan kaderisasi yang kuat 

supaya memiliki kader-kader yang kuat dan selalu siap dalam Pemilu. (2) untuk 

menyebarkan pemberitaan yang positif mengenai PKS kepada masyarakat Kota 

Depok. (3) mematangkan koordinasi dengan setiap Calegnya. (4) melakukan 

kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat, kegiatan pendidikan politik dapat 

dilakukan melalui jalur pendidikan, kegiatan masyarakat, media massa. 
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ABSTRACT 

Muhammad, Yakub. 2020. The Political Marketing Strategy Of PKS (Prosperous 

Justice Party) In Increasing Vote Getting In Legislative Election In Depok City 

2019. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang 

State University. Advisor Andi Suhardiyanto, S.Pd., M. Si. 133 Pages. 

Keywords: Political Marketing Strategy, Prosperous Justice Party, Legislative 

Election  

The Prosperous Justice Party (PKS) is the party that dominates the 

acquisition of vote geeting in the 2019 legislative elections in Depok City. PKS's 

victory at the same time defeats the PDIP which won the 2014 legislative election 

in Depok City. The purpose of this study is (1) to determine the political marketing 

strategy carried out by PKS in increasing the public vote acquisition in the Depok 

City legislative election (2) to find out what are the supporting factors for PKS in 

increasing the public vote acquisition in the Depok City legislative election, (3) to 

find out what are the factors inhibiting PKS in increasing vote acquisition the public 

in the legislative elections of Depok City. 

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach 

by looking for detailed information regarding the political marketing strategy of the 

Prosperous Justice Party in increasing vote acquisition in the 2019 legislative 

elections in Depok City. Data collection by means of interviews and documentation. 

Informants in this study include the General Chairperson of the PKS DPD Depok 

City, the Chairperson of the Election Winning and Pemilukada Division of the 

Depok City PKS DPD, Depok City PKS PKS DPC Cadre and Depok City PKS 

Subdistrict Cadre. Test the validity of the data using source triangulation. Data 

analysis techniques used qualitative data analysis and data reduction. 

The results of the study indicate (1) The political marketing strategies used 

by PKS in increasing vote acquisition include offering attractive work programs, 

approaching the community, visiting local figures in Depok City. Choosing the 

candidates needed by the community, (2) PKS supporting factors include the 

support that PKS gets from local leaders in Depok, the role of the media in reporting 

PKS (3) The inhibiting factors for PKS in increasing vote acquisition include 

funding, limited numbers cadres and money political activities that are often carried 

out by parties that are PKS competitors. 

Suggestions from this study are (1) To the DPD PKS Depok City, it is hoped 

that it can increase the number of cadres and carry out strong cadres so that they 

have strong cadres and are always ready for the election. (2) to spread positive news 

about PKS to the people of Depok City. (3) finalize the coordination with each 

candidate. (4) conducting political education activities for the community, political 

education activities can be carried out through education, community activities, 

mass media. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara Konseptual, Ibnu Tri Cahyono (dalam Labolo, 2017:50) 

Pemilihan Umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedualatan 

rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah seta saeana 

mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Sebagai sarana 

mewujudkan kedaulatan rakyat, maka Pemilu dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnnya 

demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan di depan 

hukum. Surbakti (1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme 

penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang 

atau partai yang dipercaya. Pemilihan umum diadakan untuk mewujudkan 

suatu negara yang demokratis, yang mana para pemimpin dan wakil 

rakyatnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak yakni 6 suara 

masyarakat. 

Pemilu di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) yaitu Pemilu 

Legislatif/Pileg, Pilpres, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Pemilukada. 

Pemilu legislatif merupakan pemilihan umum yang bertujuan untuk 

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang 

nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif.  Pemilu   



2 
 

 
 

legislatif diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pilpres sendiri merupakan 

pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih 

secara langsung oleh masyarakat setiap 5 tahun sekali sedangkan 

Pemilukada merupakan salah satu pemilu yang bertujuan untuk memilih 

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh 

para Parpol atau gabungan antar Parpol maupun perseorangan, sejak tahun 

2005 telah dilaksanakan Pemilukada secara langsung baik itu ditingkat 

Provinsi, Kabupaten ataupun Kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU 

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sebuah sistem politik dapat dikatakan demokratis apabila para 

pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih 

melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala.dan di dalam sistem 

itu para calon bebas bersaing  untuk memperoleh suara. Hampir semua 

penduduk dewasa berhak untuk memberikan suara untuk memilih siapa 

yang dipercaya. Pemilu merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan 

kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan sehingga 

rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan, 

namun proses pengambilan keputusan diwakilkan oleh wakil wakil rakyat 

yang telah dipilih melalui proses pemilihan. Asas asas yang digunakan 

dalam pelaksanaan pemilihan umum antara lain asas langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil. (Huntington, 1994:4) 

Setiap Partai Politik memiliki strategi masing masing untuk menarik 

simpati masyarakat dengan harapan partai politik tersebut dapat 
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memenangkan Pemilu, pemasaran partai politik seringkali dilakukan baik 

melalui promosi berupa iklan yang terpampang di sudut-sudut keramaian 

kota maupun iklan-iklan yang menarik perhatian di televisi dan juga media 

sosial.  

Di Kota Depok Jawa Barat, PKS merupakan salah satu partai yang 

memiliki basis jumlah pendukung yang banyak. Terbukti dengan tingginya 

jumlah dukungan suara masyarakat terhadap PKS yang berlangsung sejak 

pemilu legislatif tahun 2004. Hal tersebut membuat partai lain mencoba 

untuk meraih simpati masyarakat di Kota Depok, strategi pemasaran politik 

dilakukan untuk mendapatkan suara pada saat Pemilu. Jika melihat rekam 

jejak pada Pemilu legislatif tahun 2004-2009. Partai Keadilan Sejahtera 

mendapatkan 13 jumlah kursi DPRD dan kembali meraih kesuksesan pada 

tahun 2009-2014 dengan perolehan 11 Kursi DPRD. 
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Tabel 1.1 Perolehan Kursi PKS pada Pemilu Legislatif Kota Depok tahun 2004 

dan 2009 

            Sumber: Tabel KPU Kota Depok Jawa Barat tahun 2019  

Dominasi PKS kemudian terhenti pada tahun 2014-2019 yang mana pada 

saat itu PDIP dan Gerindra mendominasi perolehan jumlah kursi DPRD 

Kota Depok dengan 11 dan 9 (sembilan) kursi berbanding jauh dengan PKS 

yang hanya mendapatkan 6 (enam) jumlah kursi dewan. Pada Pemilu 

legislatif kota Depok tahun 2014, PDIP merupakan partai yang memperoleh 

suara tertinggi di Kota Depok dengan 165.236 suara dan berhak atas 11 jatah 

kursi DPRD Kota Depok berbanding jauh dengan perolehan suara PKS pada 

saat itu yang hanya mendapatkan suara sebanyak 113.787 suara atau hanya 

mendapat jatah 6 (enam) kursi dan masih di bawah jumlah perolehan suara 

Partai Gerindra sebanyak 137.887 dengan 9 (sembilan) jumlah kursi dewan. 

Tentu PKS tidak ingin mengulangi kekalahan pada Pemilu legislatif 

sebelumnya terulang dalam Pemilu legislatif 2019. Dengan demikian maka 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Perolehan Kursi PKS pada Pemilu Legislatif Kota Depok

Tabel Hasil Perolehan Kursi Pemilu Legislatif Kota Depok

2004 2009
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PKS sudah mempersiapkan strategi untuk memenangkan Pemilu pada tahun 

2019. 

Tabel 1.2 Hasil Perolehan Kursi Pemilu Legislatif Kota Depok tahun 2014 dan 

2019 

Sumber: Tabel KPU Kota Depok Jawa Barat tahun 2019 

 

Perolehan hasil suara yang diumumkan dalam rapat pleno terbuka 

penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD 

Kota Depok Tahun 2019. PKS memperoleh jumlah suara tertinggi dengan 

211.949 suara atau mendapat jatah 12 kursi dewan dari total 50 kursi yang 

tersedia. Lalu diikuti oleh Partai Gerindra 10 kursi, PDIP 10 kursi, Partai 

Golkar 5 (lima) kursi. PAN 4 (empat) kursi, PKB 3 (tiga) Kursi, Partai 

Demokrat 3 (tiga) kursi, PPP 2 (dua) kursi, serta PSI dengan raihan 1 (satu) 

kursi. 

Peningkatan suara  PKS pada Pemilu legislatif tahun 2019 sekaligus 

mengalahkan PDIP yang memenangkan Pemilu legislatif tahun 2014 yang 

mana perolehan suara PKS meningat pesat pada tahun 2019.  Seperti yang 

dilansir oleh situs KPU Depok, PKS mengalami peningkatan yakni dari 

5

7

9

11

13

15

Pemilu 2014 Pemilu 2019

Tabel Hasil Perolehan Kursi Pemilu Legislatif Kota 
Depok

GERINDRA PDIP PKS
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jumlah suara 113.787 di tahun 2014 kemudian menjadi 211.949 suara atau 

naik 86% atau bertambah 98.162 suara pada tahun 2019 diikuti oleh Partai 

Gerindra memperoleh total perolehan suara sebanyak 179.380 dan PDIP 

yang memperoleh setidaknya 165.479 suara. Dengan demikian, pada 

Pemilu 2019, PKS berhasil menguasai parlemen Kota Depok. 

Isu negatif mengenai kasus korupsi yang seringkali menimpa PKS 

dan tidak jarang menjerat nama-nama tokoh PKS seperti kasus korupsi yang 

melibatkan tersangka Nur Mahmudi Ismail selaku mantan Walikota Depok 

pada 2018  (Sumber Tempo.co). Hal tersebut tidak menyebabkan warga 

Depok untuk tidak memberikan dukungan kepada PKS sehingga sampai 

saat ini partai PKS memiliki jumlah suara yang tinggi di Jawa barat, 

terutama di Kota Depok. 

Kota Depok merupakan kota yang dihuni oleh berbagai masyarakat 

dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Latar belakang masyarakat 

Kota Depok merupakan pekerja dan buruh. Jumlah penduduk yang ada di 

Kota Depok semester II tahun 2016 mencapai 1.803.708 jiwa, terdiri atas 

laki-laki 913.359 jiwa (50,63%) dan perempuan 890.349 jiwa (49,36%) 

dengan mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Tingkat kesadaran 

politik masyarakat Kota Depok sangat tinggi, seiring dengan adanya 

perguruan tinggi yang ada di Depok seperti Universitas Indonesia dan 

Universitas Gunadarma yang mampu memberikan pengaruh bagi 

masyarakat Kota Depok. Sehingga hampir setiap diselenggarakan Pemilu di 

Kota Depok, tingkat partisipasi politik masyarakat sangat tinggi 
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sebagaimana yang dilansir oleh beritasatu.com, bahwa angka partisipasi 

masyarakat Kota Depok Jawa Barat dalam menggunakan hak pilihnya pada 

pemilu serentak 2019 yakni mencapai 85,41 persen. Ketua KPU Kota 

Depok Nana Shobarna mengatakan tingginya angka partisipasi pemilu ini 

karena peran serta seluruh elemen masyarakat, meskipun partisipasi politik 

sangat tinggi pelaksanaan pemilu juga berjalan lancar dan kondusif. 

Berdasarkan fenomena dan data yang ada. Maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai strategi pemasaran politik PKS 

dalam meningkatan perolehan suara dukungan oleh masyarakat terhadap 

PKS pada Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019 terkait bagaimana 

strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh PKS sehingga mampu 

memenangkan Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019 setelah 

mengalami kekalahan pada pemilu legislatif tahun 2014. Hal tersebut 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi 

Pemasaran Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Meningkatkan 

Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif di Kota Depok Tahun 2019” 

A Rumusan Masalah 

Rumusan masalah menurut Sugiyono (2014: 34) merupakan suatu 

pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah  sebagai berikut: 
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1. Bagaimana strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh PKS 

dalam meningkatkan perolehan suara masyarakat pada Pemilu 

legislatif Kota Depok? 

2. Apa saja faktor yang mendukung PKS dalam meningkatkan 

perolehan suara masyarakat pada Pemilu legislatif Kota Depok ? 

3. Apa saja faktor yang menghambat PKS dalam meningkatkan 

perolehan suara masyarakat pada Pemilu legislatif Kota Depok? 

B Tujuan Penelitian 

Sugiyono (2014: 3) Tujuan penelitian secara umum ialah supaya 

data yang diperoleh dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi suatu masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh PKS dalam 

meningkatkan perolehan suara masyarakat pada Pemilu legislatif 

Kota Depok.  

2. Faktor pendukung PKS dalam meningkatkan perolehan suara 

masyarakat pada Pemilu legislatif Kota Depok. 

3. Faktor yang menjadi penghambat PKS dalam meningkatkan 

perolehan suara masyarakat pada Pemilu legislatif Kota Depok. 

C Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis merupakan hasil penelitian yang 

diharapkan bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau 
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memperkaya konsep konsep serta teori teori terhadap ilmu pengetahuan 

dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam penelitian. 

       Manfaat penelitian secara teoritis penelitian ini adalah dapat 

menjadi salah satu kajian Ilmu Politik untuk pengembangan teori 

mengenai strategi pemasaran politik. Dalam hal ini untuk mempelajari 

strategi pemasaran politik Partai Keadilan Sejahtera di Kota Depok. 

2. Secara Praktis 

      Penulis dapat mengetahui mengenai strategi pemasaran politik 

yang dilakukan PKS pada Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019 

dan mengetahui apa saja faktor yang mendukung serta menghambat 

PKS dalam meningkatkan perolehan suara pada Pemilu legislatif di 

Kota Depok tahun 2019, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran bagi Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota 

Depok dalam menyusun strategi politik untuk mempertahankan 

perolehan suara PKS di Pemilu mendatang. 

D Batasan Istilah  

1. Strategi Pemasaran Politik 

Strategi pemasaran politik merupakan sebuah cara penyebaran 

penyebaran gagasan dan  ide politik dengan menerapkan prinsip prinsip 

pemasaran komersial (Anwar Arifin, 2013: 145). Dalam hal ini batasan 

istilah dari strategi pemasaran politik ialah strategi pemasaran politik 

yang dilakukan oleh partai politik yakni Partai Keadilan Sejahtera pada 

Pemilu legislatif di Kota Depok pada tahun 2019. 
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Strategi pemasaran politik yang dilakukan yang meliputi 

program-program yang berisi tindakan-tindakan pemanfaatan opini 

publik dan analisis terhadap lingkungan politik pada saat sebelum dan 

semasa kampanye oleh partai serta para kandidat peserta suatu 

pemilihan umum yang bertujuan untuk mempromosikan tawaran 

tawaran politis yang kompetitif dengan harapan akan membantu 

pencapaian sasaran organisasi atau memuaskan selera keberpihakan 

politis para calon pemilih sehingga para calon pemilih membayarnya 

dengan suara yang diberikan pada saat pencoblosan di hari pemilihan 

umum (Solatun Dulah Sayuti, 2014:17). 

2. Partai Keadilan Sejahtera 

Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu partai besar di 

Indonesia, PKS memiliki massa pendukung yang banyak, terutama di 

daerah Jawa Barat, tepatnya di Kota Depok. 

PKS di Kota Depok merupakan suatu partai yang memiliki 

dominasi yang tinggi, hampir setiap Pemilu daerah di Kota Depok, PKS 

selalu memiliki jumlah suara dukungan yang tinggi. 

Partai PKS merupakan partai yang berasaskan Islam yang 

bercirikan bersih peduli dan profesional (AD /ART PKS Pasal 1 dan 2). 

PKS yang di maksud dalam penelitian ini adalah Dewan Pengurus 

Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok yang menjadi subjek 

penelitian 
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3. Pemilu Legislatif 

Dalam upaya mewujudkan demokrasi, Pemilu legislatif 

merupakan ajang bagi masyarakat dalam berpartisipasi dengan 

memberikan suaranya untuk memilih Wakil Rakyat guna menduduki 

jabatan sebagai DPR, DPD maupun DPRD. Selain itu, Pemilu legislatif 

dapat diartikan sebagai suatu proses praktik politik yang 

memungkinkan untuk terbentuknya suatu Pemerintahan 

Perwakilan/Representative Goverment. 

Pemilu legislatif yang dimaksud ialah Pemilu legislatif yang 

berlangsung di Kota Depok pada tahun 2019 yang hasilnya menentukan 

wakil wakil rakyat yang nantinya terpilih menjadi DPRD Kota Depok 

tahun 2019-2024. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Partai Politik 

Secara bahasa Partai politik terbagi atas 2 (dua) pengertian, 

Partai dan Politik. Menurut Maurice Duverger (dalam Muhadam 

Labolo. 2017:9) menjelaskan, bahwa secara epistimologis, Partai 

bersasal dari bahasa latin pars, yang berarti bagian. Karena merupakan 

sebuah bagian, maka konsekuensinya pasti ada bagian bagian lain, 

maka idealnya dalam suatu negara tidak mungkin hanya terdapat satu 

partai saja. 

Kata Partai sendiri merujuk kepada suatu golongan sebagai 

pengelompokan masyarakat berdasarkan suatu kesamaan tertentu 

seperti tujuan, ideologi, agama bahkan kepentingan. (Labolo 

Muhadam. 2017:9) pengelompokan itu bentuknya ialah organisasi 

secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktivitasnya 

seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi 

kepemudaan serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata 

partai lebih diasosiasikan untuk organisasi politik, yakni organisasi 

masyarakat yang bergerak di bidang politik.
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Sedangkan kata politik secara epistimologis sendiri merupakan 

kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang memiliki arti 

Kota atau komunitas secara keseluruhan. 

Menurut Inu Kencana syafii (dalam Muhadam Labolo, 

2017:10). Kata politik merupakan terjemahan dari bahasa Arab 

Siyasyah yang berarti siasat atau dalam bahasa Inggris disebut Politics. 

Siasat sendiri dalam kamus lengkap bahasa Indonesia memiliki arti 

muslihat, taktik, tindakan yang licin, akal, kebijakan. Berdasarkan 

pengertian tersebut maka politik merupakan cara yang dipilih untuk 

mencapai suatu tujuan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Prof. Miriam Budiardjo (budiardjo, 2008:4) yang mengatakan, bahwa 

politik adalah bermacam macam kegiatan dalam suatu sistem politik 

atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan tujuan dari 

sistem itu dan menjalankan  tujuan tujuan itu.  

Menurut Carl. J Friedrich (dalam Labolo, 2015:11) partai politik 

merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secar a stabil dengan 

tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap 

pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini 

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal 

maupun materiil. Sedangkan menurut Robert K. Carr, Partai Politik 

merupakan suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan 

memelihara pengawasan terhadap pemerintah. 
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Josep Schumpeter (dalam Labolo, 2015:12) berpendapat, bahwa 

partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama 

dalam hal mencapai kekuasaan. Partai dan politisinya merupakan 

contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih 

untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasiya dan mereka 

secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik 

yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan. 

Dari sekian banyak pendapat dari para ahli terkait konsep partai 

politik, Dapat disimpulkan, bahwa ada 4 unsur Partai Politik, antara lain 

ialah; Organisasi Politik Resmi, Aktivis Politik, Aktivitas Politik, 

Tujuan Politik. Secara lebih jelas, Frank J. Sorouf mengemukakan 

konsep partai politik yang terdiri dari unsur unsur: 

a. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui 

pemilihan umum. 

b. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok 

masyarakat. 

c. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya. 

d. Menunjukan stabilitas dan keberlanjutan umat serta bekerja 

sebagai suatu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas 

dari anggota anggotanya. 

Firmanzah (2008:70) menyebutkan peran dan fungsi partai 

politik dapat digandakan menjadi dua yakni fungsi internal dan fungsi 

eksternal. Dalam fungsi internalnya, partai politik berperan dalam 
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pembinaan, pendidikan, pembekalan dan pengkaderan bagi anggota 

partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar 

belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan, dalam fungsi 

eksternalnya peranan partai politik mencakup ruang lingkup yang lebih 

luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara, karena hal ini partai politik 

juga mempunyai tanggungjawab secara konstitusional, moral, dan etika 

untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat supaya menjadi lebih 

baik.  

Secara lebih rincinya Sunarto (2016:32) menyebutkan empat 

fungsi partai politik yakni pertama sebagai sarana komunikasi politik, 

kedua sebagai sarana sosialisasi politik, ketiga rekruitmen politik, 

keempat pengatur konflik. Lebih jelasnya sebagai berikut: 

a. Sebagai sarana komunikasi politik. Partai Politik berfungsi sebagai 

jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam 

berkomunikasi, dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai 

komunikator sekaligus Komunikan Politik yang menyampaikan 

segala informasi tidak hanya dari pemerintah yang terkait regulasi, 

keputusan keputusan dan keebijaksanaan tetapi juga aspirasi yang 

mereka tampung dari masyarakat. 

b. Sebagai sarana Sosialisasi Politik. Partai politik berusaha untuk 

menanamkan ideologi partai kepada masyarakat. Proses sosialisasi 

tersebut dilaksanakan baik secara sengaja dengan cara formal 
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maupun non formal, maupun dengan cara tidak disengaja yaitu 

melalui hubungan bermasyarakat sehari hari. 

c. Sebagai sarana Rekruitmen Politik. Partai Politik menunjuk pada 

pegisian posisi formal dan legal, serta peranan peranan yang tidak 

formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan 

anggota parlemen, sedangkan yang tidak formal adalah perekrutan 

aktivis dan propaganda. Untuk melakukan fungsi rekruitmen 

tersebut, maka diperlukan institusi atau agen agen tertentu baik 

formal  maupun informal. Partai politik yang merupakan salah satu 

institusi formal melakukan rekruitmen dalam rangka pengisian 

jabatan jabatan politik. 

d. Sebagai sarana Pengendali Konflik. Partai Politik berfungsi 

sebagai alat yang diharapkan mampu menyelesaikan suatu konflik 

dengan cara yang dialogis dengan cara  menerima dan 

mengumpulkan berbagai aspirasi dan kepentigan pelaku konflik 

lalu membahasnya dalam musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat. 

Hasil dari musyawarah tersebut ialah solusi yang diharapkan dapat 

menyelesaikan konflik secara  Win Win Solution, agar didapatkan 

solusi yang terbaik, maka wakil rakyat dari masing-masing partai 

harus mau berkompromi dan menempatkan kepentingan rakyat di 

atas kepentingan partainya. 

Berdasarkan kemungkinan memenangkan Pemilu. Menurut 

Muhadam labolo (2017:30) Partai politik terbagi atas dua yakni partai 
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mayoritas dan partai minoritas. Partai mayoritras merupakan partai yang 

secara rasional memiliki prospek untuk memenangkan pemilihan 

umum. Partai ini memiliki karakter yang menggabungkan antara sisi 

realitas dan idealistik antara program dan dukungan massa. Sedangkan 

Partai Minoritas merupakan Partai Politik yang tidak memiliki potensi 

untuk memenangkan pemilihan umum. Partai PKS sendiri merupakan 

partai mayoritas dan kemungkinan akan memenangkan pemilihan 

umum legislatif Kota Depok karna basis massa pendukung yang sangat 

banyak. 

2. Komunikasi Politik 

Dalam kepustakaan komunikasi dan politik pada beberapa 

dekade yang lalu,mmuncul dan bergema suatu tema, bahwa politik 

adalah pembicaraan. Tokoh-tokoh utama yang telah mengembangkan 

tema itu, antara lain: David V.J. Bell, Mark Roelofs, dan Peter M. Hall. 

Hal itu dapat dipahami, karena memangikegiatan berpolitik banyak 

dilakukan melalui pembicaraan. Bahkan konflik politik selalu 

diselesaikan melalui pembicaraanidalam bentuk konsensus. 

Keseluruhan prosesmpolitik menurut Alfian (2011:5) pada umumnya 

terjadi dalam krangka konflik dan konsensus atau kompromi. Dengan 

tema itu, timbul suatu anggapan, bahwa komunikasi mencakupi politik. 

Banyak aspek kehidupan politik dapat dilukiskan sebagai komunikasi. 

Sebaliknya para ilmuwan politik memandang, bahwa sesungguhnya 

politik meliputi komunikasi, karena banyak definisi komunikasi yang 
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telah ternoda oleh politik atau mengandung makna politik, terutama 

komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi atau berkaitan dengan 

aspek pengaruh, sedangkan politik juga mencakup pengaruh sebagai 

konsep khusus dari kekuasaan sebagai titik sentral kajian ilmu politik 

(Floy Hunter. 1953).  

Menurut seorang ahli politik Maswadi Rauf (2013:3) 

Komunikasi Politik adalah sebagai objek kajian ilmu politik, karena 

pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan 

politik yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan 

dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku 

kegiatan politik. Maswadi Rauf melihat komunikasi politik dari dua 

dimensi, yaitu komunikasi politik sebagai kegiatan pollitik dan sebagai 

kegiatan ilmiah. 

Komunikasi politik merupakan suatu pembicaraan dalam arti 

yang lebih inklusif, meliputi bagaimana cara seseorang bertukar simbol 

ataupun kata kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, 

sikap tubuh, perangai dan pakaian. Komunikasi meliputi politik. Bila 

orang mengamati suatu konflik, mereka menurunkan makna 

perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan 

perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal hal yang diamati, di 

interpretasikan, dan dipertukarkan melalui komunikasi. Dari transaksi 

yang kita sebut transaksi politik itu muncul makna perselisihan sosial 

dan penyesuaiannya, dalam proses itu terciptalah konflik konflik baru. 
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Sehingga banyak aspek dalam kehidupan politik dapat dilukiskan 

sebagai komunikasi. Sedangkan menurut (Anwar arifin. 2011) 

Komunikasi politik merupakan pembicaraan untuk memengaruhi 

kehidupan bernegara, komunikasi politik dapat merupakan seni 

mendesain apa yang mungkin (Art of possible) dan bahkan merupakan 

seni mendesain yang tidak mungkin menjadi mungkin (Art of 

impossible).  

Dapat disimpulkan, bahwa untuk mengetahui pemasaran politik 

maka diperlukan suatu komunikasi politik yang mampu mengubah 

suatu pola yang tidak mungkin menjadi mungkin, dalam hal ini 

mempengaruhi suara masyarakat Kota Depok untuk kembali 

mendukung PKS dalam Pemilu legislatif tahun 2019. 

3. Pemasaran Politik 

Pemasaran Politik/Political Marketing telah menjadi suatu 

fenomena, tidak hanya dalam ilmu politik, tetapi juga memunculkan 

beragam pertanyaan para marketer yang selama ini sudah terbiasa dalam 

kontek dunia usaha. Tentunya terdapat beberapa asumsilyang harus 

dilihat untuk senantiasa memahami Pemasaran politik,mkarena konteks 

dunia politik memang mengandung banyak perbedaan dengan dunia 

usaha. Menurut O'Shaughnessy (dalam Firmanzah, 2008:201), bahwa 

politik berbeda dengan produk retail, sehingga akan berbeda pula 

muatan yang ada di antara keduanya. Politik terkait erat dengan 

pernyataan sebuah nilai (value). Jadi, isu politik bukan sekadar produk 
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yang diperdagangkan, melainkan menyangkut pula keterikatan simbol 

dan nilai yang menghubungkan individu-individu. Dalam hal ini politik 

lebih dilihat sebagai aktivitas sosial untuk menegaskan identitas 

masyarakat.  

Persoalan mendasar yang membedakan pemasaran politik dan 

bukan politik adalah arena pemasaran politik sangat berbeda dengan 

dunia perdagangan barang dan jasa konvensional. Arena pemasaran 

politik penuh dengan gagasan-gagasan, emosi, konflik dan kemitraan. 

Kotler (dalam Sayuti, 2014:22) Menurut Philip Kotler (dalam Sayuti, 

2014:24) Kesungguhan usaha pemasaran politik dapat memaksimalkan 

potensi pemenangan partai politik dan kandidat. Usaha-usaha teknik 

pemasaran yang baku akan dapat menjamin seluruh tahapan kampanye 

politik berjalan secara sistemik, efisien, dan terarah untuk memperoleh 

sasaranya yaitu keputusan pemilih untuk menjadikan partai politik dan 

kandidat sebagai pilihan mereka. 

Lock dan Harris (dalam Firmanzah, 2008:207), bahwa terdapat 

beberapa karakteristik mendasar yang membedakanlmarketing politik 

dengan marketing dalam dunia bisnis. Perbedaan ini berasal dari 

kenyataan, bahwa kondisi pemilihan umum memang berbeda dengan 

konteks dunia usaha pada umumnya. Perbedaan-perbedaan tersebut, 

menurut mereka, adalah: 

a. Pada setiap pemilihan umum, semua pemilih memutuskan siapa 

yang mereka pilih pada harimyang sama. Hampir tidak ada perilaku 
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pembelian produk dan jasa dalam dunia usaha seperti perilaku yang 

terjadi selama pemilihan umum. 

b. Meskipun beberapa pihak berargumen tentang adanya biaya 

individu dalam jangka panjang atau penyesalan (dalam bahasa 

ekonomi) sebagai akibat keputusan yang diambil ketika 

melaksanakan pencoblosan dalam Pemilu, pada kenyataanya tidak 

ada harga langsung ataupun tidak langsung yang terkait dengan 

pencoblosan. Hal inilah yang paling membedakan konsep pembelian 

(purchase) dalam politik dibandingkan dengan pembelian yang 

terdapat dalam dunia bisnis. 

c. Meskipun tidak ada harga spesifik yang terkait dengan pencoblosan 

yang dilakukan, pemilih harus hidup dengan pilihan secara kolektif, 

meskipun kandidat atau partai yang memenangkan Pemilu bukan 

pilihan mereka. Hal ini membedakan pilihan publik dengan proses 

pembelian yang terjadi dalam pasar ekonomi. Dalam proses 

pembelian di pasar ekonomi, produk, dan jasa yang dikonsumsi 

adalah yang mereka beli. Pembeli dapat menolak konsumsimbarang 

yang tidak disukai. Sedangkan dalam politik, ketika partai atau 

kandidat mereka kalah, pihak yang kalah ini harus hidup dan 

menelan kenyataan atas berkuasanya kandidat serta partai yang 

memenangkan Pemilu. 

d. Produk politik atau kandidat individu adalah produk tidak nyata 

(intangible) yang sangat kompleks, tidak mungkin dianalisis secara 
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keseluruhan.mSebagai konsekuen kebanyakan pemilih 

menggunakan judgment terhadap ke seluruhan konsep dan pesan 

yang diterima 

e. Meskipun terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mengubahmarah dan platform partai politik, ke kemungkinan untuk 

meluncurkan brand politik yang baru sangatlah sulit. karena brand 

dan image politik pada umum nya sudah melekat dengan keberadaan 

partai tersebut. 

f. Pemenang Pemilu akan mendominasi dan memonopoli proses 

pembuatan kebijakan publik.mPemenangmPemilumakan 

mendapatkan hak dan legitimasi untuk melakukan semua hal yang 

mengatur keteraturan sosial dalam masyarakat. 

g. Dalam banyak kasus marketing di dunia bisnis, brand yang 

memimpin pasar cenderung untuk tetap menjadi leader dalam pasar. 

Sedangkan dalam politik, pihak yang berkuasa akan dapat dengan 

mudah jatuh menjadi partai yang tidak populer ketika mengeluarkan 

kebijakan publik yang tidak populer seperti menaikkan pajak dan 

menaikkan harga bahan bakar minyak. Reputasi politik dapat 

meroket dan dengan cepat jatuh tenggelam hingga ke dasar yang 

paling dalam. 

Pemasaran politik merupakan suatu studi komunikasi politik 

yang digunakan oleh lembaga lembaga politik seperti partai politik 

maupun organisasi sosial dalam membangun sebuah opini publik 
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terhadap apa yang ditawarkan, Menurut Firmanzah (2007:21) 

mengatakan, bahwa political marketing/Pemasaran politik merupakan 

metode dan konsep aplikasi marketing dalam konteks politik. 

Pemasaran politik/political marketing dilihat sebagai seperangkat 

metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) 

dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi 

partai, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada 

masyarakat atau konsituen.  

Pemasaran politik erat kaitannya dengan pengidentifikasian dan 

pemenuhan kebutuhan manusia. Seperti halnya dengan pemasaran di 

bidang ekonomi, pemasaran politik memiliki elemen elemen yang  

mampu mendukung tercapainya opini publik yang diharapkan oleh 

partai politik. Pemasaran politik, sebagaimana pemasaran produk 

barang dan atau jasa pada umumnya memiliki kekhususan produknya 

yang ditawarkan pada "pasar politik". Bentuk-bentuk produk politik 

yang ditawarkan melalui pemasaran politik meliputi: 

1) platform ideologis partai politik atau calon (kandidat) berikut 

sejumlah proposal kebijakan yang diusungnya 

2) pemimpin dan para petinggi partai politik yang dicalonkan ke 

dalam pemilihan umum baik pemilihan umum presiden maupun 

kepala daerah 
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3) anggota partai politik secara umum, terutama dalam pemasaran 

politik menjelang kampanye politik Pemilu legislatif (Butler dan 

Collins, 1994-1999). 

Dalam pemasaran politik, dikenal adanya istilah Marketing Mix 

4P yakni Product/Produk, Price/Harga, Place/Tempat, Promotion/ 

Promosi, Kotler & Amstrong (1997:48) mendefinisikan bahwa 

marketing mix adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat 

dikendalikan, produk, harga, promosi dan distribusi yang dipadukan 

oleh lembaga atau perusahaan untuk menghasilkan respon pasar yang 

diinginkan, lebih lanjut, Kotler menjabarkan bahwa: 

1) Produk merupakan suatu hal yang diharapkan dapat menjadi solusi 

bagi konsumen/pembeli. Produk dalam politik dapat berupa partai, 

tokoh atau personal kandidat dan juga kebijakan. 

2) Kemudian ada Price/harga, Biaya atau harga yang harus dikeluarkan 

meliputi biaya kampanye, rapat akbar maupun biaya iklan serta 

promosi. dalam pemasaran ekonomi, biaya yang harus dibayarkan 

oleh konsumen atau pembeli berupa uang, namun dalam pemasaran 

politik, konsumen “membeli” produk politik akan membayar dalam 

bentuk kepercayaan dan keyakinan atas kandidat atau partai yang 

didukung, sehingga nantinya konsumen akan memberikan dukungan 

berupa suara dalam Pemilu. Harga atau nilai dalam pemasaran 

politik meliputi nilai politik seorang kandidat atau partai politik 

seperti rekam jejak, prestasi, kapasitas dan kapabilitas dan lain 

sebagainya.  

3) Place/tempat, Pemilihan tempat yang tepat dalam pemasaran politik 

diperlukan guna menunjang keberhasilan suatu partai dalam 

menyampaikan ide dengan cara mengunjungi masyarakat supaya 

mendapatkan simpati dan rasa kenyamanan oleh masyarakat. 

Tempat atau distribusi dalam politik juga meliputi penempatan alat 

kampanye, memilih tempat seseorang berkampanye yang sesuai 

sehingga orang atau publik dapat lebih mengenal seorang kandidat 

ataupun partai. 

4) Promotion/Promosi, merupakan komunikasi antara produsen dan 

konsumen. Promosi dalam politik dapat berupa iklan dan media, 

yang mencakup isi seperti Ideologi,  visi dan misi, program, kandidat 

serta partai politik itu sendiri dan dapat diaplikasikan dalam berbagai 
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cara seperti komunikasi antarpersona dan komunikasi melalui media 

format kecil (Selebaran, folder, baliho, spanduk, reklame) juga dapat 

melalui media massa seperti (film, pers, radio dan televisi) serta 

melalui media sosial atau interaktif (internet). 

 

Semua bauran marketing mix diatas harus memperhatikan segmen, 

Firmanzah (2008:10) Segmentasi juga perlu dilakukan dalam menjalankan 

4P tersebut, karena di setiap gerakannya partai politik harus menentukan 

segmentasi yang cocok, karena tidak semua segmen pasar dapat dimasuki 

dan dapat menerima apa yang ingin ditawarkan oleh produsen dalam hal ini 

ialah Partai Politik. Selain itu, segmentasi ini penting dilakukan mengingat 

institusi politik diharapkan dapat selalu hadir dalam berbagai karakteristik 

pemilih. Hadir atau tidaknya sebuah institusi selalu diartikan sebagai 

keberadaan fisiknya di tengah-tengah masyarakat, misalnya melalui 

kunjungan ke daerah-daerah terpencil. Kehadiran yang dimaksud lebih 

kepada mampu atau tidaknya sebuah institusi politik untuk menjawab 

permasalahan yang dihadapi di masing-masing lapisan masyarakat. Institusi 

politik ditnntut untuk membuat program yang bisa memuaskan segenap 

lapisan masyarakat untuk memperoleh dukungan suara sebanyak mungkin 

4. Strategi Pemasaran Politik 

Strategi pemasaran politik merupakan suatu bentuk yang paling 

konvensional, dapat berupa pemahaman analitik mengenai strategi 

berkomunikasi berbasis pertimbangan segmen dan segmentasi pasar politik, 

posisi kontestansi dan rivalitas politik serta target dan penargetan pasar 

politik. Strategi komunikasi pemasaran politik dalam konteks pemasaran 

internal sebaliknya menjadikan formula dan rancangan implementasi 
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strategi yang berkenaan dengan segmen dan segmentasi pasar politik, posisi 

persaingan di arena politik dan target pencapaian sasaran pemenangan 

kontestansi politik untuk dikomunikasikan sedemikian rupa supaya efektif 

sehingga konstituen organ partai politik, kandidat kontestan politik dan 

organisasi komunikasi pemasaran politik dapat menjalankan tugas dan 

fungsi pokoknya secara organisasional serta tersinergi. 

Nursal (dalam Firmanzah, 2008:217) Strategi pendekatan pasar 

mengkategorikan tiga pendekatan yang dapat lakukan oleh partai politik 

untuk mencari dan mengembangkan pendukung selama proses kampanye 

politik. Strategi pertama adalah push-marketing.mDalam strategi ini partai 

politik berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulan yang diberikan 

kepada pemilih Masyarakat perlu mendapatkan dorongan dan energi untuk 

pergi ke bilik suara dan mencoblos suatu kontestan. Selain itu partai politik 

perlu menyediakan sejumlah alasan yang rasional maupun emosional 

kepada para pemilih sehingga mereka termotivasi dan tergerak mendukung 

suatu kontestan. Tanpa alasan-alasan ini, pemilih akan merasa tidak yakin 

untuk memilih, karena mereka tidak punya cukup alasan yang kuat untuk 

menyuarakan aspirasi mereka. Strategi kedua yang bisa digunakan adalah 

pass-marketing Strategi ini menggunakan individu maupun kelompok yang 

dapat memengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya penggalangan massa 

akan sangat ditentukan oleh pemilihan para influencer. Semakin tepat 

influencer yang dipilih, efek yang diraih menjadi semakin besar dalam 

memengaruhi pendapat, keyakinan dan pikiran publik. Strategi ketiga 
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adalah pull-marketing. Strategi ini memfokuskan kepada pembentukan 

image politik yang positif. Robinowitz dan Macdonald (1989) 

menganjurkan, bahwa supaya simbol dan image politik dapat memiliki 

dampak yang signifikan, kedua hal tersebut harus mampu membangkitkan 

sentimen. Pemilih cenderung memilih partai atau kontestan yang memiliki 

arah yang sama dengan apa yang mereka rasakan. 

B. Penelitian yang Relevan 

Untuk memperkuat topik penelitian ini, penulis mengambil rujukan dari 

beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Maka dapat 

ditemukan 4 (empat) penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang 

akan dilakukan dengan peneliti, secara sederhana akan ditampilkan dalam 

bentuk tabel berikut. 

Tabel 2.1 “Penelitian yang Relevan” 

No Judul Penelitian Peneliti Fokus Penelitian 

1 Analisis Strategi Politik 

Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Dalam 

Memenangkan Pemilu 

Legislatif 2009 Di 

Pekanbaru 

Muhammad 

Hanafi 

Strategi apa yang digunakan oleh 

Partai Keadilan Sejahtera dalam 

Memenangkan Pemilu Legislatif 

di Kota Pekanbaru tahun 2019 

terkait pemilihan calon individu 

yang akan di usung untuk maju 

dalam Pemilu legislatif. 

2 Political Marketing 

Partai Politik Dalam 

Pemilihan Umum 

Presiden Tahun 2009 

(Studi Pada Dewan 

Pimpinan Daerah Partai 

Demokrat Provinsi 

Sumatera Utara) 

Zafar Siddik 

Pohan 

Fokus penelitian kepada 

pemasaran politik yang dilakukan 

oleh Partai Demokrat Dalam upaya 

memenangkan Pemilihan Umum, 

meliputi strategi pemasaran partai 

politik dan calon yang akan 

diusung untuk maju dalam 

pemilihan 

3 Strategi Kampanye 

Partai Keadilan 

Sejahtera (Pks) Pileg 

2014 Di Kabupaten 

Boyolali 

Yoga Ade 

Perdana 

Strategi strategi yang digunakan 

oleh Partai Keadilan Sejahtera 

dalam upaya menarik masyarakat 

untuk memberikan suaranya pada 

pemilihan umum legislatif di 

Kabupaten Boyolali 
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4 Branding Partai Politik 

(Studi Pada Tagline 

Bersih, Peduli Dan 

Profesional Dalam 

Membentuk Citra Partai 

Keadilan Sejahtera Di 

Mata Masyarakat) 

Errizal Eka 

Prasetiyanto, 

S.Ikom 

Tentang pengaruh Branding 

politik yang dilakukan oleh PKS 

melalui tagline bersih, peduli, dan 

profesional dalam membentuk 

citra PKS dimata masyarakat. 

berhasilkah untuk menarik simpati 

masyarakat atau tidak 

 

Penelitian saya lebih memfokuskan untuk mengetahui bagaimana cara 

PKS dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif dengan 

menggunakan strategi pemasaran politik guna memenangkan Pemilu legislatif 

di Kota Depok tahun 2019 dimulai saat sebelum Pemilu legislatif dilaksanakan. 

Tentu penelitian saya berbeda dengan penelitian di atas, namun memiliki 

relevansi yang sama dalam hal pemasaran politik/Political marketing. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Suatu Penelitian harus memiliki sebuah kerangka berpikir yang jelas 

yang mana kerangka berpikir berfungsi untuk memberikan gambaran umum 

terkait pemikiran penelitian. Tujuannya mempermudah pembaca dalam 

memahami isi dari penelitian. Hal ini penting untuk mengarahkan ke alur dari 

suatu penelitian, sehingga kerangka berpikir ditarik berdasarkan suatu landasan 

konseptual, lebih lanjut akan menjadi sebuah bingkai yang mendasar dari 

pemecahan suatu masalah. 

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya Bussines Research tahun 1992 

mengemukakan, bahwa kerangka berpikir merupakan model konseprual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting.  
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Kerangka berfikir dalam penelitian ini bermula dari Kegagalan Partai 

Keadilan Sejahtera pada Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2014 yang mana 

pada saat itu PKS kalah saing dengan partai besar lainnya yakni PDIP dan 

Gerindra sehingga PKS harus puas dengan hanya memiliki jumlah suara 

dukungan sebanyak 113.787 atau mendapat jatah 6 (enam) kursi DPRD, hal ini 

sangat berbanding jauh dengan perolehan jumlah kursi pada Pemilu legislatif 

tahun 2004 dengan total mendapat 13 jatah kursi dewan dan ditahun 2009 

dengan 11 jumlah kursi. Hal ini memicu timbulnya keinginan PKS untuk 

memenangkan Pemilu legislatif pada tahun 2019. Dengan dilakukannya strategi 

pemasaran politik serta faktor faktor yang mendukung strategi pemasaran politik 

PKS menyebabkan dampak yang signifikan dengan peningkatan jumlah suara 

pada Pemilu legislatif tahun 2019.  Sehingga PKS berhasil keluar sebagai partai 

yang mendominasi pada saat Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019 dengan 

peningkatan suara sebanyak 86% dengan total 211.949  meningkat 98.162 suara 

dan berhak mendapatkan jatah kursi dewan sebanyak 12 kursi, unggul dari 2 

partai pesaing Gerindra dengan total perolehan suara sebanyak 179.380 dan 

PDIP dengan 165.479 suara yang masing masing mendapatkan jatah 10 kursi 

dewan. 
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Untuk lebih memahami kerangka berpikir yang diajukan dapat dilihat 

melalu bagan di bawah ini: 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Timbulnya keinginan PKS 

untuk Memenangkan Pemilu 

Legislatif pada tahun 2019 

Pemilu Legislatif Kota Depok 

tahun 2019 

Strategi Pemasaran 

Politik Oleh PKS 

Kemenangan PKS 

dalam Pemilu 

Legislatif Kota Depok 

Kegagalan PKS dalam Pemilu 

Legislatif Kota Depok tahun 

2014 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat Strategi 

Pemasaran Politik PKS 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Latar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Moleong (2010:4) 

Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang–orang atau 

perilaku yang diamati. dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

karena penelitian ini akan memaparkan atau menggambarkan mengenai 

strategi pemasaran politik Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan 

suara pada Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019. 

Penggunan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengkaji atau 

meneliti tentang strategi pemasaran politik Partai Keadilan Sejahtera dalam 

meningkatkan suara pada Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019 yang 

membuat PKS berhasil memenangkan Pemilu legislatif di Kota Depok pada 

tahun 2019. Untuk meneliti hal tersebut selanjutkan akan dibahas dan dikaji 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan akan diteliti secara 

mendalam dan menyeluruh terkait dalam beberapa hal sehingga pada 

akhirnya peneliti mendapatkan data yang utuh dalam menunjang penelitian. 

Latar penelitian menunjukan tempat atau lokasi yang mana 

penelitian dilakukakan. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian ini adalah 

agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Adapun lokasi penelitian 

berada di Kota Depok, tepatnya pada Dewan Pengurus Daerah PKS Kota 
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Depok, di Jalan Kober Gg. Beringin No. 07, Kemiri Muka, Kecamatan Beji. 

Kota Depok, Jawa Barat. 

B.  Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah strategi 

pemasaran politik Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan perolehan 

suara serta mengetahui apa faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat 

strategi PKS dalam meningkatkan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 

di Kota Depok tahun 2019. 

C.  Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data penelitian yang 

terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Lofland 

(dalam Moleong, 2010:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 

bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk 

penelitian ini data primer berupa data hasil wawancara dengan informan 

untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengeksplorasi 

pertanyaan-pertanyaan pada informasi dengan mengacu pada pedoman 

wawancara yang telah dirumuskan oleh peneliti, sehingga data yang 
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diperoleh dari hasil wawancara tersebut merupakan data pendukung bagi 

terlaksananya penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan 

Sejahtera Kota Depok. 

b. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada 

Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera 

Kota Depok. 

c. Kader Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan 

Sejahtera Cimanggis Kota Depok. 

d. Mantan Ketua Ranting Partai Keadilan Sejahtera Kota 

Depok. 

e. Masyarakat Kota Depok 

2. Data Sekunder 

Dalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa 

buku-buku serta jurnal ilmiah atau dari laporan penelitian terdahulu 

(Moleong, 2010:157). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

melalui sumber data seperti pemberitaan media sosial, televisi dan informasi 

melalui situs resmi DPD PKS Kota Depok. penelitian sehingga dapat 

memahami dan menganalisis Strategi Pemasaran Politik Partai Keadilan 

Sejahtera dalam meningkatkan suara pada Pemilu legislatif di Kota Depok 

tahun 2019. 
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D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa cara, antara lain ialah: 

1. Wawancara 

Menurut Esterberg 2002 (dalam Sugiono, 2009:231) Interview atau 

wawancara sebagai berikut “a meeting of two persons to exchange 

information and idea through question and responses, resulting in 

comunication and join construction of meaning about particular topik” 

yang berarti wawancara merupakan pertemuan untuk bertukar informasi dan 

ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.  

Dalam proses wawancara dapat pewawancara diharapkan dapat 

mencari data sebanyak mungkin dari narasumber yang telah ditentukan. 

Dengan saling bertatap muka akan memungkinkan adanya percakapan yang 

hidup sehingga dapat memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan 

secara mendalam untuk kemudian dikumpulkan sebagai bahan baku 

penelitian. 

Dalam melakukan wawancara, pemilihan narasumber yang tepat 

merupakan salah satu syarat supaya informasi yang didapat bisa 

dipertanggungjawabkan oleh penulis, yang mana narasumber pun menjadi 

sosok yang sentral dalam memberikan informasi terkait apa yang ingin 

dicari. Menurut Afrizal (2015:20) peneliti tidak melakukan wawancara 

berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail 
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dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan 

wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian 

didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah 

melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. Dalam 

penelitian ini yang menjadi objek peneliti yaitu: 

a) Moh. Hafid Nasir, Dipl.Inf. selaku Ketua Umum Dewan 

Pengurus Daerah PKS Kota Depok. 

b) Muttaqin Syafi’I selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan 

Pemilukada Dewan Pengurus Daerah PKS Kota Depok. 

c) Hj. Farida selaku Kader Dewan Pengurus Cabang PKS 

Cimanggis Kota Depok. 

d) Ade Abdulrachman selaku kader sekaligus mantan Ketua 

Ranting PKS Kota Depok. 

e) Atin Suherman selaku masyarakatt Kota Depok 

f) Hj. Enny Rusdiyanti selaku masyarakat Kota Depok  

2. Dokumentasi 

Menurut Sugiono (2009:240) dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang telah beralau, dokumen dapat berupa gambar, tulisan atau 

karya karya monumental dari seseorang. Hasil hasil dari penelitian dari 

observasi dari wawancara lebih kredibel apabila diperoleh dari buku buku 

ataupun hasil observasi secara langsung.  

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan dalam 

mengumpulkan dokumen-dokumen berupa foto foto kegiatan Kampanye, 
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persiapan rapat maupun strategi pemasaran politik yang digunakan oleh 

PKS pada Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019 

E. Uji Validitas Data 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada 

(Sugiyono, 2013:241) 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber yang 

dicapai dengan jalan membandingkan data berupa dokumen dengan data 

hasil wawancara (Moleong, 2010:330). Seperti membandingkan pendapat 

informan mengenai Strategi Pemasaran Politik PKS dalam meningkatkan 

perolehan suara pada Pemilu legislatif Kota Depok tahun 2019. 

Sugiyono (2008:331) Pengujian kebenaran data dengan 

menggunakan teknik trianggulasi data. Pengujian ini dilakukan dengan cara 

membandingkan antara data yang diperoleh dari sumber satu dengan data 

yang diperoleh dari sumber lainnya. Peneliti mengajukan berbagai macam 

pertanyaan berkaitan dengan strategi pemasaran politik sehingga mencapai 

tujuannya, kemudian dari hasil tersebut dipadukan sehingga mendapat hasil 

yang sesuai dengan rumusan permasalah yang ada dalam penelitian ini. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan (dalam Sugiono. 2009:244) Teknik analisis data 

merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan bahan lain 
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sehingga lebih mudah dipahami serta penemuannya dapat diinformasikan 

ke orang lain.  

Langkah-langkah analisis data  dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data 

 

Menurut Sugiono (2017:245) menjelaskan, bahwa: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga 

dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya ataupun mencarinya apabila dibutuhkan: 

2. Penyajian Data (data display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan : 
Penafsiran/Verifikasi 
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3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, mungkin juga tidak, karena 

seperti telah dikemukakan, bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang apabila 

peneliti sudah melakukan observasi/penelitian. 

Setelah melakukan penelitian, penarikan kesimpulan dilakukan 

menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik ini akan mendeteksi derajat 

kepercayaan informasi yang diperoleh dengan menggunakan sumber 

pembanding yang lain diluar data tersebut agar ditemukan kesamaan data. 

Sehingga peneliti mempunyai ruang pandang dari berbagai perspektif untuk 

menyimpulkan mana data yang valid dan tidak valid. Hal itu dapat dicapai 

dengan membandingkan hasil wawancara antar informan. Hasil dari 

wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan sebagai data pendukung 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Kota Depok 

a. Keadaan Demografi 

Selaku kota yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota 

Negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan perkotaan 

seperti masalah kependudukan. Sebagai daerah penyangga Kota 

Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan migrasi penduduk yang 

cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kawasan 

permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa. 

Pada tahun 2016. Jumlah penduduk di Kota Depok semester 

II yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian 

Dalam Negeri mencapai 1.803.708 jiwa, terdiri atas laki-laki 

913.359 jiwa (50,63%) dan perempuan 890.349 jiwa (49,36%), 

Kecamatan Sukmajaya merupakan kecamatan yang paling banyak 

penduduknya dibanding dengan kecamatan lainnya di Kota Depok, 

yaitu 245.142 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil 

adalah Kecamatan Limo yaitu 86.147 jiwa. Di tahun 2016 kepadatan 

penduduk Kota Depok mencapai 10.255 jiwa/km2. Kecamatan 

Sukmajaya merupakan kecamatan terpadat di Kota Depok dengan 

tingkat kepadatan 15.063 jiwa/km2, kemudian Kecamatan Pancoran 
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Mas dengan tingkat kepadatan 13.522 jiwa/km2. Sedangkan 

kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan 

Sawangan yaitu 5.580 jiwa/km2. (www.depok.go.id/demografi 

Pada 2 Juni 2020) 

2. Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera 

a. Sejarah PKS 

Partai Keadilan Sejahtera/PKS terbentuk pada pertengahan 

tahun 1998 tepatnya pada 20 Juli dalam sebuah konferensi pers di 

Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Terbentuk sebuah 

Partai Keadilan atau biasa disingkat PK. Inilah yang menjadi cikal 

bakal terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Presiden 

(ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. PKS merupakan 

partai yang menjadikan Islam menjadi asas partai baru ini, tercatat 

lebih dari 50 pendiri partai ini, antara lain adalah Hidayat Nur  

Wahid, Luthfi Hasan Ishaaq, Salim Segar Aljuari dan Nur Mahmudi 

Ismail. Nur Mahmudi Ismail menjabat sebagai pimpinan partai 

keadilan, sedangakan Hidayat Nur wahid menjabat sebagai Ketua 

Majelis Pertimbangan Partai. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 

9 Agustus 1998 di masjid Al Azhar kebayoran Baru Jakarta dengan 

dihadiri oleh sekitar 50.000 massa. 

Pada Tahun 1999, tepatnya pada masa Pemilu saat itu Partai 

Keadilan menduduki peringkat ke tujuh diantara 48 partai politik 

peserta Pemilu. Dengan hasil tersebut Partai Keadilan tidak 

http://www.depok.go.id/demografi%20Pada%202%20Juni%202020
http://www.depok.go.id/demografi%20Pada%202%20Juni%202020
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mencukupi untuk mencapai ketentuan electroral threshold, sehingga 

tidak bisa mengikuti Pemilu 2004 kecuali jika partai berganti nama 

dan lambang. Dengan demikian maka Partai keadilan Merubah dari 

yang mulanya bernama Partai Keadilan berubah menjadi Partai 

Keadilam Sejahtera (Muhtadi 2012:47). 

PKS lahir dari gerakan Tarbiyah. Gerakan Tarbiyah sendiri 

awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di 

awal 1980an di era Orde baru. Gerakan tarbiyah bisa dipahami 

sebagai alternatif dari berbagai gerakan islam pada saat itu. Islam 

politik adalah kecenderungan muslim yang aktif disektor politik 

dengan membawa aspirasi agamanya (Qodir, 2013:127). Gerakan 

dakwah ini semakin membesar dan jaringan mereka pun semakin 

luas. Mereka juga berupaya membangun ruh keislaman melalui 

media tabliqh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi, dan juga 

pendidikan, meskipun saat itu berada dalam bayang-bayang 

kekuasaan orde baru yang demikian ketat mengawasi aktivitas 

keagamaan (Setiawan & Nainggolan, 2004:301).   

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam AD/ART PKS 

pasal 5 tentang visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam 

mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pasal 6 tentang misi 

PKS yaitu menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat 
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madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah 

Subhanahu Wata’ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

PKS bertujuan untuk membentuk masyarakat madani yang 

berbasis Islam (religious-based civil society), yang memungkinkan 

bagi umat beragama untuk menghadirkan rahmatan lil alamin. PKS 

menawarkan gagasan obyektivitas nilai-nilai Islam, yaitu 

transfOrmasi ideologi dari wilayah personal-subjektif ke dalam 

publik-objektif (Qodir, 2013:149). 

PKS sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara 

konstitusional, baik dalam lingkup kultural maupun struktural, 

dengan memaksimalkan peran berpolitiknya demi terwujudnya 

Masyarakat Madani dalam bingkai NKRI. dengan mempercepat 

realisasi target PK Sejahtera dari “partai kader” menjadi “partai 

kader berbasis massa yang kokoh”, agar dapat memberdayakan 

komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan perempuan, 

generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang. Melalui 

musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan hadir 

pemimpin negeri serta wakil rakyat yang bersih, peduli dan 

profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat menikmati 

karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur. Partisipasi 

politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah, fungsi 

khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan 
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baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang relijius, 

sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat  

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai prinsip, bahwa 

Islam adalah sistem hidup yang universal, menyangkup seluruh 

aspek kehidupan. PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan, bahwa 

secara intelektual-subjektif aktivitas politik adalah ibadah yang 

bertujuan untuk kemaslahatan umat didasarkan pada niat yang ikhlas 

untuk mencapai tujuan nasional. Islam menjadi pergerakan PKS 

yang substansi moralitas perjuangannya adalah bersih, peduli dan 

profesional. (www.pks.id/content/sejarah-ringkas diakses pada 18 

Mei 2020) 

Partai Keadilan Sejahtera mempunyai makna dan landasan 

filosofi yang dalam, lambang yang digunakan oleh PKS mempunyai 

makna secara umum yaitu menegakkan kebenaraan nilai-nilai 

berdasarkan pada kebenaran, persaudaraan, dan persatuan menuju 

kegemilangan dan kejayaan umat bangsa. Berikut adalah arti dan 

makna dari lambang Partai Keadilan Sejahtera: 

 

 

 

 

 

 

http://www.pks.id/content/sejarah-ringkas
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Gambar 4.1 Lambang  Partai Keadilan Sejahtera 

Sumber: www.pks.id/lambang 

 

Arti lambang Partai Keadilan Sejahtera yaitu: 

1) Kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, 

keserasian, persatuan, dan kesatuan arah. 

2) Ka’bah melambangkan kesatuan umat 

3) Bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, 

keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah. 

4) Untaian 17 butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan 

adil, ukhuwah, istikamah, berani, berani, disiplin, dalam 

menjalankan tugas, secara tegas, dalam mewujudkan keadilan 

dan kesejahteraan. 

5) Warna putih melambangkan bersih, suci, dan mulia 

6) Warna hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan 

akomodatif. 

7) Warna kuning emas melambangkan kecermelangan, 

kebahagiaan, dan kejayaan. 

http://www.pks.id/lambang
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8) PKS dengan warna hitam, singkatan dari Partai Keadilan 

Sejahtera. 

b. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera 

Seperti yang telah tertulis pada Pasal 5 Anggaran dasar Partai 

Keadilan Sejahtera Tujuan didirikannya Partai Keadilan Sejahtera, 

antara lain ialah: 

1) Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; dan 

2) Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera 

yang diridlai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

c.  Visi dan Misi 

 Pada Anggaran Dasar PKS yang tetulis dalam bab II pasal 5 

(lima), visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan 

cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun cita-cita bangsa 

Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 meliputi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  
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Selanjutnya misi PKS yang dijelaskan pada pasal 6 adalah 

menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani 

yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah subhanahu 

wa ta’ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan 

maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang 

ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka 

dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. 

3. Susunan Kepengurusan DPD PKS Depok 

DPD PKS Kota Depok memiliki susunan kepengurusan 

sebagai berikut: 

    Tabel 4.1 “Susunan Kepengurusan dan DPD PKS Depok” 

No Jabatan Nama 

1. Ketua Umum H. Moh. Hafid Nasir, Dipl. Inf 

2. Sekertaris Umum Ir. H. T.M Yusufsyah Putra 

3. Bendahara Umum H. Adriana Wira Santana, SE 

4. Ketua Bidang. Kaderisasi Drs. H. Muhammad Said, M.Hum. 

5. Ketua Bidang 

Pemberdayaan SDM dan 

Lembaga Profesi 

H. Bambang Sunaryo, Psi. 

6. Ketua Bidang 

Kepemudaan 

H. Hermanto Setiawan, ST 

7. Ketua Bidang Seni dan 

Budaya 

Agus Kurniawan 

. Ketua Bidang Kepanduan 

dan Olahraga 

Sukardi 

9. Ketua Bidang Perempuan 

dan Ketahanan Keluarga 

T. Farida Rachmayanti, SE, M.Si. 

10. Ketua Bidang 

Pemenangan Pemilu dan 

Pemilukada 

Muttaqin Syafi’i, S.Si 
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11. Ketua Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan : 
Yogo Pamungkas, SH, M.Hum. 

12. Ketua Bidang Hubungan 

Masyarakat 
Bramastyo Bontas P., M.E. 

13. Ketua Bidang Ekonomi, 

Keuangan, Industri, 

Teknologi, dan 

Lingkungan Hidup 

Agung Hajanarto 

14. Ketua Bidang 

Pembangunan Keumatan 

dan Dakwah 

Rahmat Kartolo 

15. Ketua Bidang 

Kesejahteraan Rakyat 

Kurnia 

16. Ketua Bidang 

Pemberdayaan Jaringan 

Usaha dan Ekonomi 

Kader 

H. Nuryadi 

17. Ketua Bidang Pekerja, 

Petani, dan Nelayan 
Ngadina 

 

Sumber: Tabel Kepengurusan oleh Sekretariat DPD PKS Depok 

 

4. Strategi Pemasaran Politik PKS Depok dalam Meningkatkan 

Perolehan Suara Masyarakat pada Pemilu Legislatif tahun 2019 

Strategi merupakan rencana dalam garis besar yang memuat 

langkah-langkah, siasat dan target yang ingin dicapai. Hubungan 

dengan politik dan strategi adalah suatu mekanisme bagaimana 

seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang dipahaminya, 

mampu memenangkan suatu pertarungan politik. Dalam hal ini 

adalah pertarungan untuk memenangkan Pemilu legislatif Kota 

Depok tahun 2019. Menurut Ketua DPD PKS Kota Depok H Moh 

Hafid Nasir, Dipl.Inf. 

“Keberhasilan PKS dalam memenangkan Pemilu legislatif 

Kota Depok pada tahun 2019 merupakan suatu keberhasilan 

Partai dalam mewujudkan visi PKS yang mana menjadikan 

partai dakwah yang kokoh berkhidmat bagi masyarakat dan 

negara, sehingga hal tersebut membuat para kader PKS 
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sangat solid dalam memperjuangkan kemenangan pada 

Pemilu legislatif 2019.” (Wawancara pada 12 Juni 2020) 

 

Keberhasilan suatu strategi pemasaran politik yang 

dilakukan oleh partai politik dalam merencanakan dan 

melaksanakan akan ikut berperan pada hasil perolehan suara partai 

politik dalam Pemilu. Hal senada juga di ungkapkan oleh Muttaqin 

Syafi’I selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada 

DPD PKS kota Depok. 

“Perencanaan yang matang disiapkan jauh jauh hari sebelum 

Pemilu dilaksanakan, hal ini yang mampu menciptakan 

suasana yang positif di masyarakat, karena masyarakat 

cenderung menyukai PKS, karena para kader selalu hadir 

dalam kegiatan kegiatan bermasyarakat“ (Wawancara pada 

11 Juni 2020) 

Strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh PKS dalam 

upaya meningkatkan perolehan suara pada Pemilu legislatif di Kota 

Depok tahun 2019 berhasil dengan terpilihnya Partai Keadilan 

Sejahtera menjadi partai yang memiliki jumlah perolehan suara 

terbanyak dibandingkan dengan partai lain, PKS menduduki posisi 

pertama dengan jumlah perolehan suara sebanyak 211.949 suara dan 

berhak mendapatkan jatah 12 jumlah kursi dewan dari total 50 kursi 

dewan, kemudian disusul oleh Gerindra dengan total perolehan 

suara sebanyak 179.380 suara dan kemudian PDIP yang 

memperoleh setidaknya 165.479 suara. Gerindra dan PDIP 

keduanya berhak mendapatkan jatah 10 kursi dewan. 
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Tabel 4.2 “Hasil Pemilu Legislatif Kota Depok tahun 2019 Berdasarkan 

Persentase, Jumlah Suara dan Kuota Kursi DPRD” 

No. Nama Partai Persentase Jumlah suara Kuota Kursi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

PKS 

Gerindra 

PDIP 

Golkar 

PAN 

PKB 

Demokrat 

PPP 

PSI 

Nasdem 

Berkarya 

Perindo 

Hanura 

PBB 

Garuda 

PKPI 

20.84% 

19.64% 

16.27% 

8.95% 

7.22% 

6.95% 

5.96% 

4.08% 

3.72% 

2.92% 

2.02% 

1.72% 

0.85% 

0.46% 

0.26% 

0.12% 

211.949 Suara 

179.380 Suara 

165.479 Suara 

91.061 Suara 

73.435 Suara 

70.686 Suara 

60.654 Suara 

41.534 Suara 

37.858 Suara 

29.741 Suara 

20.555 Suara 

17.444 Suara 

8.689 Suara 

4.691 Suara 

2.629 Suara 

1.180 Suara 

12 Kursi 

10 Kursi 

10 Kursi 

5 Kursi 

4 Kursi 

3 Kursi 

3 Kursi 

2 Kursi 

1 Kursi 

0 Kursi 

0 Kursi 

0 Kursi 

0 Kursi 

0 Kursi 

0 Kursi 

0 Kursi 

Total  Suara 50 ursi 

                     Sumber: Data KPU Kota Depok Jawa Barat tahun 2019 

Dalam pelaksanaannya, Strategi PKS untuk mewujudkan 

visi PKS yang menjadikan partai dakwah yang kokoh berkhidmat 

bagi masyarakat dan Negara dilakukan oleh partai PKS dari jauh 

hari sebelum Pemilu dilaksanakan sehingga hal tersebut membuat 

para kader PKS sangat solid dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan dari tingkat RT, sehingga masyarakat merasa PKS 

selalu hadir dalam segala kegiatan kegiatan kemasyarakatan. 

PKS melakukan strategi pemasaran politik dengan 

mengargetkan para pemilih pemula dan juga melakukan pendekatan 

kepada masyarakat serta para tokoh masyarakat lokal yang memiliki 

pengikut yang banyak untuk membangun suatu hubungan yang baik, 

selain itu program-program yang memikirkan masyarakat terutama 
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masyarakat menengah kebawah juga menjadi kunci mengapa PKS 

banyak diminati oleh warga Depok. Hal ini diungkapkan oleh 

Muttaqin Syafi’I selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan 

Pemilukada DPD PKS Kota Depok. 

“PKS mencoba membaur dengan masyarakat dengan 

mengikuti kegiatan kegiatan masyakat dan membangun 

komunikasi politik yang baik dengan tokoh tokoh 

masyarakat untuk menciptakan hubungan yang baik, 

tujuannya bersilaturahmi“ (Wawancara pada 11 Juni 2020) 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ade Abdulrachman 

selaku kader sekaligus mantan Ketua Ranting PKS menurut Ade 

Abdulrachman. 

“Pendekatan pendekatan ke masyarakat Kota Depok 

dilakukan oleh PKS dari mulai lingkup masyarakat yang 

paling kecil RT atau RW kemudian melalui PKS MUDA 

untuk bersama mendekati para pemilih pemula, lalu 

mendekati tokoh tokoh lokal, guru guru besar pesantren. 

kunjungan kunjungan tersebut dilakukan biasanya 6 atau 4 

bulan sebelum Pemilu. Sehingga menciptakan suatu 

hubungan yang erat” (Wawancara pada 12 Mei 2020) 

Pendekatan pendekatan yang dilakukan PKS ke masyarakat 

dan tokoh tokoh lokal masyarakat sangat berguna untuk upaya 

meningkatkan perolehan suara PKS pada Pemilu legislatif tahun 

2019 di Kota Depok. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan 

angka suara yang sangat signifikan pada Pemilu legislatif 2019.
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Tabel 4.3 “Jumlah Perolehan Suara dan Kursi Dewan Setiap Dapil pada Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019”  

 

 

Sumber: Tabel Perolehan Suara KPU Kota Depok Jawa Barat tahun 2019

Partai Dapil I Dapil II Dapil III Dapil IV Dapil V Dapil VI 

Suara Kursi Suara Kursi Suara Kursi Suara Kursi Suara Kursi Suara Kursi 

PKB 

Gerindra 

PDIP 

Golkar 

Nasdem 

Garuda 

Berkarya 

PKS 

Perindo 

PPP 

PSI 

PAN 

Hanura 

Demokrat 

PBB 

PKP 

6,274 

23.439 

22.075 

11.063 

2.987 

267 

1.487 

27.066 

3.044 

10.423 

4.014 

8.764 

468 

7.860 

607 

105 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14.487 

28.703 

30.046 

19.527 

6.652 

347 

4.619 

35.257 

3.092 

5.252 

8.537 

15.707 

2.240 

9.390 

679 

276 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

6.417 

20.263 

29.917 

7.293 

3.597 

197 

1.737 

28.374 

2.541 

2.632 

4.903 

6.804 

587 

12.316 

388 

128 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

5.922 

18.766 

22.126 

15.894 

3.880 

343 

1.638 

35.198 

2.072 

2.295 

5.942 

8.274 

2.128 

10.422 

1.068 

144 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

12.538 

42.201 

31.683 

18.617 

6.400 

779 

4.367 

43.688 

3.832 

5.137 

8.770 

19.555 

877 

13.723 

695 

343 

1 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

25.048 

46.010 

29.632 

18.667 

6.225 

696 

7.959 

42.366 

2.859 

15.795 

5.792 

14.331 

2.379 

6.943 

1.254 

184 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 
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Jika diamati pada data yang tertera dalam tabel 4.3, terlihat, 

bahwa Partai Keadilan Sejahtera memperoleh suara yang sangat 

dominan dihampir setiap dapil yang ada di Kota Depok, Tercatat 

PKS hanya kalah jumlah suara di Dapil 6 Kota Depok yang mana 

Partai Gerindra menjadi partai yang mendominasi dapil 6 dengan 

perolehan suara sah sebanyak 46.010 sedangkan PKS memperoleh 

suara sebanyak 42.366 suara di Dapil 6. 

Perolehan hasil suara yang sangat dominan dihampir setiap 

dapil merupakan hasil dari penerapan strategi pemasaran politik 

PKS yakni dengan melakukan pemetaan dan segmentasi yang sesuai 

serta melakukan penerapan strategi pendekatan pasar pass-

marketing. Sebagaimana telah disampaikan oleh Muttaqin Syafi’i 

yang mana PKS telah melakukan pendekatan pendekatan secara 

masif kepada masyarakat Kota Depok dan para tokoh tokoh lokal 

yakni para kyai besar pesantren di Kota Depok.  

“Setiap caleg PKS rutin melakukan kunjungan ke Kyai Haji 

Burhanuddin Marzuki Pondok Pesantren Qotrun Nada, 

Ponpes Bani Syahid, kunjungan kepada Ustadz Zainal 

Abidin Ponpes Ibnu Hajar. kemudian PKS juga mendekati 

para pemilih pemula dengan PKS MUDA, sehingga dalam 

pelaksanaan strategi pemasaran politik tersebut kemudian 

dapat mendongkrak suara dukungan masyarakat dan 

membuat PKS menjadi partai pemenang dalam Pemilu 

legislatif tahun 2019” (Wawancara pada 11 Juni 2020) 

Keberhasilan PKS dalam memenangkan Pemilu legislatif di 

Kota Depok tak lepas dari sejarah partai yang memiliki basis masa 

terbanyak di Jawa Barat khususnya kota Depok. Seperti yang 
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diungkapkan oleh Ketua DPD PKS Kota Depok.H Moh Hafid Nasir, 

Dipl.Inf. 

“Terkait mengapa PKS memiliki jumlah basis massa 

pendukung yang besar di Depok, karena visi PKS yang 

sudah tertanam untuk menjadikan PKS sebagai partai 

dakwah yang kokoh berkhidmat bagi masyarakat dan negara, 

maka dari itu penting untuk PKS memiliki kader yang kokoh 

disetiap level, baik dari tingkat ranting sampai pusat harus 

berkontribusi dalam masyarakat dan menjadi pelopor atau 

ikut terlibat dalam kegiatan kegiatan kebaikan yang ada 

dalam masyarakat” (Wawancara pada 12 Juni 2020) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh. Ade Abdulrachman 

selaku kader PKS Depok  

“PKS memiliki kader yang besar serta solid dan dapat 

dibuktikan dengan terlibatnya para kader-kader PKS dari 

tingkat kelurahan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, 

selain itu PKS rutin melakukan pendekatan kepada 

masyarakat melalui tokoh sekitar.hal tersebut dilakukan 

tidak untuk memaksa mereka memilih PKS, namun supaya 

mereka tidak menilai buruk partai PKS. dan supaya 

meminimalisir adanya stigma negatif terhadap partai dan hal 

serupa nantinya akan dilakukan oleh para pengikutnya” 

(Wawancara pada 12 Mei 2020) 

 

Strategi pemasaran politik PKS dalam hal memilih calon 

anggota legislatif tidak hanya sekadar memilih kader yang dianggap 

memiliki massa yang banyak, namun pemilihan dilakukan oleh PKS 

melalui beberapa tahapan, sehingga nantinya kader-kader yang 

terpilih untuk maju dalam Pemilu legislatif merupakan kader-kader 

PKS yang sudah memenuhi nilai nilai kriteria yang ditentukan oleh 

partai. Menurut H. Moh. Hafid Nasir selaku ketua DPD PKS Kota 

Depok 
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“Pemilihan calon anggota legislatif dipilih oleh internal 

partai yakni pemilih adalah dari masing masing kader. 

Dengan beberapa kriteria penilaian. Seperti nilai moralitas, 

intelektualitas dan kepribadian yang baik, serta pengaruh 

yang dibawa kepada masyarakat dan lain sebagainya. PKS 

tidak memilih asal seorang yang dirasa hanya memiliki 

massa yang banyak, namun tidak memiliki kriteria yang baik 

untuk mewakili PKS, selalin itu PKS memiliki program rutin 

dan khusus. Program rutin ini biasa dilakukan secara rutin 

seminggu bahkan ada sebulan sekali seperti kegiatan 

pembinaan kader, tarbiyah (pendidikan), mukhoyyam 

(berkemah), dan acara rutin lainnya. Kegiatan tersebut 

dilakukan untuk kader juga simpatisan dengan tujuan 

membangun karakter dan memberikan pendidikan politik 

melalui program-program rutin tersebut, karena politik itu 

bagian dari Islam. Lalu, program khusus yang 

PKSplaksanakan seperti, Baksos, tahrib ramadhan, iftar 

jamai’, membuka posko darurat. Program khusus tersebut 

sasarannya untuk masyarakat luas” (Wawancara pada 

tanggal 12 Juni 2020) 

 

Dalam program tarbiyah sering kali membahas isu politik 

terkini, sehingga mampu membuat kader-kader untuk mengikuti 

perkembangan politik. Selain itu, progra, tarbiyah berfungsi dalam 

menjaga komunikasi antar kader, sehingga akan menciptakan 

militansi kader yang kuat. Tarbiyah juga memiliki fungsi 

controlling, karena dapat melihat sejauh mana progress setiap kader. 

Dari progress inilah kader-kader dapat dilihat dari segi kelayakan 

untuk dipromosikan menjadi perwakilan rakyat bahkan kepala 

daerah.    

Di samping kegiatan rutin tarbiyah, setiap kader PKS pun di 

diwajibkan untuk mengikutipkegiatan yang bertujuan untuk melatih 

soft skill para kader, kegiatan ini disebut mukhoyyam atau berkemah. 
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Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan jenjang tingkatan kader. 

Selain melatih soft skill, mukhoyyam dapat mewujudkan karakter 

seorang kader yang handal, karena didalamnya terdapat pelatihan-

pelatihan kepemimpinan dan kerjasama tim.  

Hal serupa juga diungkapkan oleh kader sekaligus mantan 

ketua ranting PKS Ade Abdulrachman. 

 “Ada tahapan dalam pemilihan calon anggota yang ingin 

dimajukan oleh PKS. Tahapan awal ialah pemira, itu 

pemilihan internal di partai yang dipilih oleh masing masing 

kader. Setelah pemilihan dipilih 10 yang kemudian nanti 

dikenalkan ke wilayah wilayah asal kader. Tidak bisa 

seorang influencer atau orang terkenal yang ingin maju 

langsung diajukan oleh partai, tetap harus melalui pemilihan 

awal yang dilakukan oleh kader. Dari tingkatan yang 

kecil/ranting,DPC, DPD, DPW, DPP.” (Wawancara pada 12 

Mei 2020) 

Dalam upaya mempersiapkan calon anggota yang ingin 

dimajukan, PKS melakukan beberapa cara, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Muttaqin syafi’i. 

“Calon yang ingin maju untuk mewakili PKS harus kami 

siapkan jauh jauh hari sebelum pemilihan berlangsung, kami 

sendiri memiliki program unggulan halaqah atau liqo’ yang 

rutin kami laksanakan seminggu sekali. Tentu, kegiatan ini 

untuk memberi wawasan keislaman juga pendidikan politik 

kepada setiap kader. Menjelang Pemilu PKS juga 

mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk para Caleg 

yang dilakukan oleh DPD PKS Depok, pemilihan caleg 

sendiri dilakukan melalui pemilihan di internal PKS, dengan 

memperhatikan nilai nilai kriteria yang sesuai dengan 

ideologi partai, setiap calon yang ingin maju harus memiliki 

intelektualitas, moralitas serta personality yang baik, 

didukung dengan sikap humanis dan tegas itu yang harus 

kami siapkan dalam memilih para calon yang ingin maju 

mewakili PKS” (Wawancara pada 11 Juni 2020) 
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PKS sangat memberlakukan penilaian yang ketat untuk para 

calon anggota legislatif yang ingin maju, karna hal itu merupakan 

tanggungjawab partai sebagai partai yang memiliki slogan untuk 

berkhidmat kepada masyarakat sehingga para calon-calon anggota 

legislatif yang dipilih untuk mewakili PKS di pemilihan umum 

merupakan calon anggota yang memiliki kriteria penilaian yang 

sesuai dan mampu mewakili suara dan harapan-harapan masyarakat 

Kota Depok. Berikut adalah daftar nama calon anggota yang terpilih 

dalam Pemilu Legislatif Kota Depok. 

              Tabel 4.4 “Daftar Nama Calon Terpilih PKS” 

Nama Calon Terpilih Daerah Pilihan Perolehan Suara 

H. Moh. Hafid Nasir 

H. Imam Musanto, S.Pd 

T. Farida Rachmayanti, S.E., M.Si 

H.T.M Yusufsyah Putra 

Dra. Sri Utami, M.M 

Ade Supriyatna, S.T 

H.M. Supariyono, A.Md.Ak 

Hengky, S.T 

Qurtifa Wijaya, S.Ag 

Ade Firmansyah, S.H 

H. Khairulloh 

Habib Syarif Gasim Hussin Al Attas 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

8.905 

6.018 

9.217 

5.942 

4.828 

4.815 

6.758 

4.797 

7.802 

4.595 

8.607 

6.177 

                 Sumber: Daftar Nama Calon Terpilih KPU Kota Depok Jawa Barat tahun 2019 

 

Dalam pelaksanaannya, PKS sangat memperhatikan 

perekrutan kader-kadernya, para kader yang dianggap memiliki visi 

dan ideologi yang sejalan dengan PKS lah yang kemungkinan besar 

akan dipertahankan oleh PKS. Sosok artis atau seorang yang hanya 

memiliki pengikut yang banyak saja tidak cukup untuk menjadi 

kader atau calon legislatif dari PKS, karena ada beberapa kriteria 
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khusus dan seleksi yang sangat ketat sebelum keputusan terkait 

calon yang akan dimajukan dibuat oleh PKS. Hal tersebut mampu 

membangun kader-kader PKS yang solid, sehingga dengan kader 

yang solid, PKS mampu mendekati masyarakat dengan mudah dan 

masyarakat dapat menerima PKS sebagai partai yang akan dipilih. 

Strategi pemasaran politik PKS melalui program-program 

yang diusulkan oleh PKS seperti program pusat khidmat yakni 

diantaranya pelayanan kesehatan, rumah cerdas serta program 

rumah keluarga Indonesia yang diharapkan mampu setidaknya 

membangun rasa simpati di tengah masyarakat. PKS menyadari, 

bahwa program-program tersebut sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat menengah kebawah. 

Program kampanye Nasional PKS seperti Ide menganai 

program SIM Seumur Hidup dan pajak kendaraan gratis yang 

menjadi sorotan masyarakat pun dihadirkan untuk menarik simpati 

masyarakat Kota Depok disamping program kampanye lokal seperti 

program pusat khidmat PKS yang memfokuskan kepada kesehatan 

masyarakat Kota Depok,Program Pa Otang atau empat puluh 

tetangga yang mana dalam program ini para kader diwajibkan untuk 

bersilaturahi ke 40 rumah terdekat untuk membangun hubungan 

baik antar masyarakat. 

PKS merasa pemerintah tidak  memberikan perhatiannya 

kepada para pengguna sepeda motor, seiring banyaknya 
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pembangunan jalan tol yang mana itu tidak dapat dinikmati oleh 

para pengguna sepeda motor maka program nasional sim seumur 

hidup dan pajak kendaraan bermotor gratis ataupun ide mengenai 

program perlindungan terhadap simbol simbol keagamaan sangat 

dibutuhkan untuk mensejahterakan dan melindungi hal hal yang 

tidak seharusnya dijadikan bahan olok olok, hal ini diungkapkan 

oleh H Moh Hafid Nasir, Dipl.Inf. selaku Ketua DPD PKS Kota 

Depok 2019. 

“Setiap tahun Pemilu pasti memiliki momentum momentum 

tertentu yang mana pada Pemilu legislatiif 2019 ini 

meskipun konsepnya tidak jauh berbeda dengan pemilu 

2014, namun menjelang Pemilu legislatif tahun 2019 PKS 

memiliki program nasional khusus yang sangat menarik dan 

menjadi sorotan masyarakat. Program-program ini tentunya 

akan dilaksanakan apabila PKS diamanahi oleh masyarakat 

untuk memimpin, program-program khusus seperti 

pemberlakuan SIM seumur hidup dan pajak kendaraan gratis 

untuk kendaraan dengan kapasitas mesin di bawah 150cc, 

dan untuk masyarakat dengan penghasilan bulanan di bawah 

8jt sehingga hal ini diharap dapat membantu masyarakat 

menengah kebawah. Lalu ada RUU untuk perlindungan 

terhadap simbol simbol agama, karena dimasa sekarang ini, 

banyak sekali simbol simbol agama yang seringkali 

disepelekan atau dijadikan bahan olok olok . dan program 

lokal seperti kesehatan gratis berupa cek dan konsultasi 

dokter secara gratis lalu ada senam nusantara, untuk 

mengajak masyarakat memperhatikan kesehatan uniknya 

dengan menggunakan lagu daerah, dan ini sangat bagus 

untuk memperkenalkan PKS serta meraih simpati dari 

masyarakat. Kemudian Bekerjasama dengan pemerintah dan 

badan narkotika nasional untuk mensosialisasikan tentang 

bahaya narkoba Program peduli kesetan lingkungan, seperti 

penyemprotan wabah DB, selain itu konsultasi anak dan 

keluarga dalam program rumah keluarga indonesia yang 

berfungsi memberikan konseling terhadap orang tua untuk 

mendidik anaknya supaya menjadi pribadi yang lebih baik. 
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Dan bebas narkoba juga dilakukan oleh PKS” (wawancara 

pada 12 Juni 2020) 

Hal senada diungkapkan oleh Ade Abdulrachman selaku 

kader sekaligus mantan ketua ranting PKS. 

“Menjelang Pemilu legislatif 2019 PKS memiliki beberapa 

keluhan yang akan dijadikan sebuah program yang menarik 

bagi masyarakat, terutama program-program yang mampu 

membantu masyarakat golongan menengah kebawah, karena 

PKS merasa Pemerintah sangat kurang memperhatikan 

mereka, program tersebut meliputi program pusat khidmat 

PKS yang diharapkan mampu menarik simpati masyarakat” 

(Wawancara pada 12 Mei 2020) 

Pada pelaksanaannya, program-program kerja yang 

ditawarkan PKS kemudian diharapkan dapat menarik simpati 

masyarakat untuk kemudian memilih PKS dalam Pemilu legislatif 

nantinya. Hal ini sampaikan oleh Atin Suherman selaku masyarakat 

Kota Depok. 

“Pada saat kampanye pemilihan saya memilih PKS soalnya 

PKS memiliki program untuk mensejahterakan masyarakat  

yakni program yang khusus untuk membangun Kota Depok 

supaya menjadi kota yang lebih agamis dan program 

khidmat PKS yang memperhatikan masyarakat menengah 

kebawah.” (Wawancara pada 22 September 2020) 

Hal senada juga diungkapkan oleh Hj. Enny Rusdiyanti 

selaku masyarakat Kota Depok. 

“PKS selalu membuat kebijakan-kebijakan yang 

memerhatikan masyarakat menengah kebawah, seperti 

kebijakan untuk membuat Pajak gratis dan SIM seumur 

hidup, serta kebijakan mengenai perlindungan terhadap 

simbol simbol keagamaan yang mana ini menurut saya dapat 

mensejahterakan masyarakat jadi masyarakat tertarik untuk 

memilih PKS” (Wawancara pada 24 September 2020) 



60 
 

 
 

Pada pelaksanaannya, program-program yang menarik 

dibuat oleh PKS untuk mensejahterakan masyarakat dengan 

memperhatikan kesejahteraan masyarakat golongan menengah 

kebawah, PKS mampu menjadi harapan untuk menwujudkan 

masyarakat Kota Depok yang sejahtera sehingga Masyarakat kota 

Depok memilih PKS pada pemilu legislatif 2019. 

Dalam menjalankan strategi untuk mempersiapkan 

kampanye, Partai Keadilan Sejahtera selalu menganalisa apa yang 

harus dilakukan sebelum berkampanye, terkait mempersiapkan 

caleg, program yang diusung serta mengamati bagaimana situasi 

yang dialami oleh masyarakat saat ini, apa keresahan yang ada di 

masyarakat sehingga PKS nantinya mampu membangun sebuah 

harapan di masyarakat untuk memenuhi keresahan tersebut. menurut 

Ketua DPD PKS Kota Depok. H. Moh. Hafid Nasir 

“Sebelum kampanye dilakukan, PKS sudah jauh jauh hari 

melakukan survei terkait efektifitas dan elektabilitas partai 

maupun calegnya. Survei dilakukan dengan cara 

mengunjungi masyarakat Kota Depok secara langsung di 

setiap daerah dan memberikan pertanyaan berupa kuesieoner 

untuk memperkenalkan serta melakukan penilaian terhadap 

calon anggota yang akan dimajukan, Kemudian 

menyesuaikan program kampanye ataupun program lain 

yang bersifat mengajak dan memperkenalkan PKS kepada 

masyarakat untuk meraih simpatinya” (Wawancara pada 12 

Juni 2020) 
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Gambar 4.2 Rapat persiapan kampanye oleh DPD PKS Kota 

Depok. Sumber: Humas DPD PKS Kota Depok 

Hal senada juga di ungkapkan oleh Hj. Farida selaku kader tingkat 

cabang DPC PKS Kota Depok. 

“Sebelum melakukan kampanye, para kader melakukan 

kunjungan ke 40 rumah sekitar untuk memperkenalkan PKS, 

caleg dan program yang diusulkan, karna dengan kunjungan 

tersebut terbentuklah suatu pemetaan yang mana masyarakat 

yang masih merah atau sudah menyatakan ia mendukung 

partai lain, biru atau sudah mulai tertarik mendukung PKS, 

kuning atau daerah tersebut mendukung PKS” (Wawancara 

pada 12 Mei 2020) 

Pada pelaksanaannya, upaya yang dilakukan PKS untuk 

membangun rasa nyaman antara masyarakat dan para kader-kader 

PKS terbentuk, karena kegiatan kegiatan sehari hari masyarakat 

yang seringkali berdampingan dengan para kader-kader PKS di 

setiap wilayah sehingga masyarakat dapat menilai secara langsung 

bagaimana kinerja kader-kader PKS dengan melihat kegiatan 

kegiatan sehari hari yang dilakukan oleh para kader di lingkungan 
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masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Atin Suherman selaku 

masyarakat Kota Depok. 

“Banyak sih kader-kader PKS yang ada di daerah ini, mereka 

semua selalu hadir di tiap kegiatan yang diselenggarain 

warga, orangnya juga baik baik, ramah, sistim 

keorganisasian PKS juga sangat bagus, bisa diliat PKS salah 

satu partai yang konsisten dengan ciri khasnya sebagai partai 

Islam” (Wawancara pada 22 September 2020) 

Setelah melakukan analisa dan mempersiapkan kegiatan 

kampanye. Promosi secara langsung dilakukan oleh kader-kader 

PKS untuk memperkenalkan partai, calon anggota serta program 

yang diusung ke masyarakat. kegiatan kampanye dengan flashmob 

dinilai sangat efektif untuk menarik simparti masyarakat. Manurut 

Ade Abdulrachman. 

“Program kampanye flashmob sembari memperkenalkan 

dan mengajak untuk mendukung PKS, dan program 

kampanye kunjungan 40 rumah terdekat sangat efektif 

dilakukan karna PKS percaya interaksi yang dilakukan 

secara langsung memiliki dampak yang besar ketimbang 

melalui media” (Wawancara pada 12 Mei 2020) 
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Gambar 4.3 Flashmob yang dilakukan oleh DPD PKS Kota 

Depok. 

Sumber: Humas DPD PKS Kota Depok 

Pendapat lain disampaikan oleh Hafid Nasir selaku Ketua 

DPD PKS Kota Depok. menurutnya promosi dapat dilakukan oleh 

PKS dalam bentuk apapun dan semua sangat efektif, tergantung 

siapa target dari promosi tersebut, menurut H. Moh. Hafid Nasir. 

“Promosi untuk memperkenalkan Parpol, Program kerja, dan 

para Caleg dapat dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung oleh PKS, promosi dapat dilakukan dengan 

menggunakan media, media sosial maupun media cetak 

semua harus dicoba oleh PKS. Karena untuk mencakup 

semua target maka mau tidak mau PKS harus mendekat 

dengan mereka dan menyuarakan searta memperkenalkan 

PKS. Selain itu mengunjungi tempat tempat yang strategis 

seperti cafe dan membentuk forum diskusi publik Kunci 

kemenangan PKS ialah dengan memperkenalkan PKS 

langsung kepada masyarakat Kota Depok, sehingga 

masyarakat dapat menilainya. Selain itu memobilisasi massa 

dengan flashmob. Ketika hal itu disorot oleh media karna 

masuk rekor muri flashmob terpanjang. Maka hal ini dapat 

membentuk image positif di masyarakat, bahwa PKS bukan 

sekedar partai dakwah, namun PKS juga memiliki kader 

yang solid serta memiliki simpatisan dan basis massa yang 
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banyak. Dan perlu dicatat peserta flashmob itu semua murni 

kader dan simpatisan PKS tanpa adanya orang orang 

bayaran. Kegiatan flashmob sendiri memiliki dampak yang 

sangat baik bagi PKS, karena adanya flashmob yang 

dilakukan oleh satu satunya partai yang bisa memecahkan 

rekor muri untuk kampanye flashmob terpanjang, maka PKS 

menjadi sorotan oleh media media sehingga berdampak 

kepada masyarakat yang kemudian mengenal PKS.” 

(Wawancara pada 12 Juni 2020) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Hj. Farida selaku kader 

PKS tingkat cabang Kota Depok. 

“Dengan membuat video kampanye PKS di media sosial, 

dan memposting seluruh tujuan dan visi misi calon anggota 

yang ingin dimajukan dalam sosial media maka masyarakat 

kemudian akan dengan mudah mengenal siapa calon anggota 

legislatif yang kemudian akan mewakili mereka. selain 

memperkenalkan melalui kampanye keliling ataupun 

melalui media sosial, dalam memperkenalkan para calon 

anggota beserta rekam jejak, prestasi dan program-program 

yang dibawa, Partai Keadilan Sejahtera juga menggunakan 

aplikasi e-commerce untuk memperkenalkan PKS kepada 

masyaraka. Pesan politik disampaikan hampir melalui semua 

media, media cetak, sosial atau apapun itu. (GOJEK, GRAB, 

dan aplikasi E-commerce lainnya) pesan politik berupa 

memajang foto dan rekam jejak maupun prestasi para calon 

anggota yang ingin dimajukan. semua cara dilakukan tak lain 

untuk memperkenalkan PKS kepada masyarakat, namun 

pada akhirnya masyarakat tertarik untuk mendukung PKS 

dikarenakan sikap sikap baik yang di tunjukan oleh para 

kader PKS melalui interaksi langsung kepada masyarakat 

oleh kader.terutama dalam bermasyarakat. Hal tersebut 

dapat membentuk image positif dari masyarakat itu sendiri 

dan kemudian tertarik untuk mendukung PKS” (Wawancara 

pada 12 Mei 2020) 

 

Selain melalui media, promosi juga bisa dilakukan melalui 

seseorang yang mempunyai pengikut atau biasa disebut dengan 

Influencer. Promosi sendiri merupakan salah satu upaya guna 

memperkenalkan produk politik dalam strategi pemasaran politik 
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supaya tercapai cakupan yang lebih luas, promosi dapat berupa iklan 

iklan/foto Caleg beserta program yang diusung yang terpampang 

dalam sisi sisi keramaian kota, maupun terpampang dalam sosial 

media dan media cetak. Visi misi, ideologi, partai, calon anggota 

legislatif serta program-program yang akan dijalankan dapat 

dipromosikan supaya masyarakat dapat mengenal secara jauh partai 

dan siapa yang akan dipilih. 

Pada pelaksanaannya, Promosi dilakukan PKS melalui 2 

cara. Yaitu secara langsung maupun tidak langsung, Promosi 

langsung dilakukan melalui kampanye flashmob dan kunjungan ke 

40 rumah terdekat untuk memperkenalkan PKS bagi tiap tiap kader. 

Dan promosi secara tidak langsung dengan menggunakan sosial 

media dan juga beberapa aplikasi e-commerce untuk 

memperkenalkan PKS.  

Pada kenyataannya masyarakat lebih memperhatikan pesan 

pesan yang disampaikan oleh PKS melalui kampanye flashmob dan 

kunjungan kerumah oleh para kader, karena promosi secara 

langsung yang dilakukan oleh PKS mampu membuat masyarakat 

tertarik untuk memilih PKS. Hal ini diungkapkan oleh Atin 

Suherman selaku masyarakat Kota Depok. 

“Kampanye flashmob PKS seru banyak banget yang ikutan, 

kalau gak salah kampanyenya mecahin rekor muri, pas itu 

saya lihat di jalan terus kaget saja sih kok ada partai yang 

bisa mengajak masa segitu banyak untuk ikutan 

mempromosiin PKS sepanjang jalan. Yakin sih masyarakat 

pasti respek sama yang dilakuin PKS pas kampanye, selain 
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itu program yang dibuat PKS bertujuan untuk 

memperhatikan sosial ekonomi masyarakat dan PKS dikenal 

sebagai partai yang tidak radikal dan bisa merangkul 

masyarakat jadi banyak yang kemudian pada milih PKS” 

(Wawancara pada 22 September 2020)  

 

 
Gambar 4.4 Kampanye flashmob oleh PKS. 

Sumber : PKS Muda Pancoran mas 

 

Strategi Penempatan dalam pemasaran politik yang tepat 

sangat penting untuk memenangkan Pemilu. Keberhasilan partai 

dalam memperkenalkan calon anggota legislatif di suatu tempat 

untuk menyampaikan ide ide serta program-program yang akan 

dijalankan tergantung pada penempatan yang tepat. 

Place atau yang sering kita kenal dengan penempatan 

berkaitan dengan kehadiran dan distribusi suatu partai politik serta 

kemampuanya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Sehingga 

masyarakat dapat merasakan dan mengetahui produk politik dengan 

lebih mudah, menurut ibu Hj. Farida selaku kader PKS tingkat 

cabang. 
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“Strategi pemasaran politik yang digunakan ialah 

pendekatan pada masyarakat yang dilakukan secara 

langsung sesuai dengan slogan partai Berkhidmat kepada 

masyarakat. Program silaturahmi 40 rumah setiap kader dan 

dievaluasi pergerakannya. Door to door yang tidak dimiliki 

oleh partai lain. Tidak hanya mengunjungi, namun dilakukan 

adanya pemetaan terkait wilayah pendukung. Contoh di 

wilayah merah harus melakukan strategi yang seperti apa. 

Melakukan edukasi terkait memilih pemimpin yang baik 

seperti apa” (Wawancara pada 12 Mei 2020) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ade Abdulrachman 

selaku kader PKS tingkat ranting. 

“Program Pa Otang atau silaturahmi 40 rumah sangat 

diterima dengan baik terutama dalam interaksi langsung 

karna dilakukan oleh kader yang berada di wilayah tersebut, 

jadi meminimalisir respon negatif dari masyarakat apabila 

yang mengunjungi bukanlah warga sekitarnya” (Wawancara 

pada 12 Mei 2020) 

 

Pada pelaksanaannya penempatan yang dilakukan oleh PKS 

dalam menjalankan program silaturahmi 40 rumah dilakukan oleh 

para kader yang mana dalam silaturahmi tersebut nantinya para 

kader ditugaskan untuk memperkenalkan PKS kepada tetangga 

sekitar, memperkenalkan berupa calon anggota legislatif, rekam 

jejak dan prestasi serta program kerja yang diusung. Hal tersebut 

sangat memiliki dampak yang bagus untuk meningkatkan perolehan 

suara PKS pada Pemilu legislsatif Kota Depok tahun 2019, hal ini 

disampaikan oleh Hj. Enny Rusdiyanti selaku masyarakat Kota 

Depok. 

“Kader-kader PKS mengunjungi rumah warga untuk 

memperkenalkan PKS, bagus sih, mereka ga langsung 

mencoba untuk memaksa kami untuk memilih PKS, tapi 

mereka memperkenalkan PKS ke kami, dari calegnya 



68 
 

 
 

sampai program kerja yang mau dibawa semuanya 

diperkenalkan ke kami, jadi kami pun pasti bakal tau 

nantinya apa saja yang mau dilakukan PKS apabila kami 

memilih PKS. Menurut saya itu sangat efektif ya karna selain 

memperkenalkan PKS para kader PKS juga jadi lebih ada 

kedekatan langsung sama warga sekitar” (Wawancara pada 

24 September 2020) 

 

 karena masayrakat sudah mengenal PKS melalui kader-

kader yang hadir dan mengunjungi rumah-rumah yang ada di daerah 

tempat tinggal mereka masing masing tentu akan sangat menarik 

masyarakat untuk kemudian mengenal PKS lebih dalam dan 

membuat masyarakat bersimpati untuk kemudian memilih PKS 

pada pemilu legislatif Kota Depok tahun 2019. 

Selain mencari penempatan yang bagus diperlukan juga  

adanya Strategi segmentasi dalam pemasaran politik, segmentasi itu 

sendiri merupakan pemetaan terhadap strategi pemasaran politik. 

Dalam setiap pergerakannya, partai politik harus memperhatikan 

segmentasi untuk menjalankan strateginya, menurut Ketua DPD 

PKS Kota Depok, H. Moh Hafid Nasir. 

“Dalam melakukan segmentasi PKS menyesuaikan dengan 

demografi, apabila PKS tidak memiliki cukup kekuatan di 

suatu wilayah maka PKS tidak langsung menyerah, namun 

PKS tetap melakukan silatirahim ke daerah tsb serta 

mengenalkan PKS. Apabila memiliki banyak basis maka 

akan melakukan berbagai macam kegiatan untuk menarik 

simpati masyarakat” (Wawancara pada 12 Juni 2020) 

Hal Serupa juga diungkapkan oleh Muttaqin Syafi’I selaku 

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada DPD PKS Kota 

Depok 2019. 
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“Sebelum terjun untuk melakukan kampanye, PKS 

melakukan analisa terkait wilayah yang ingin dikunjungi. 

Analisanya meliputi seberapa besarkah tingkat dukungan 

masyarakat terhadap PKS, dan sekiranya mencari tahu hal 

apa saja yang dibutuhkan daerah tersebut tujuannya supaya 

kegiatan kampanye yang disusun nantinya bisa pas dan 

diterima di masyarakat. Ketika suatu daerah merupakan 

daerah yang minim para pendukung PKS maka kami tidak 

akan mundur, namun kami tetap hadir untuk sekedar 

silaturahmi ke masyarakat dan tokoh tokoh sekitar” 

(Wawancara pada 11 Juni 2020) 

Pada pelaksanaannya, segmentasi telah dilakukan oleh PKS 

untuk mengetahui daerah mana yang sekiranya banyak pendukung 

dari PKS, ataupun pendukung dari partai lain, segmentasi dilakukan 

sangat baik oleh para kader PKS yang menjalankan program 

sulaturahmi 40 rumah terdekat, dengan itu, maka dapat tersusun peta 

persebaran pendukung suatu partai. 

Dalam pelaksanaan segmentasi setiap kader PKS dipastikan 

harus menjalankan tugas dengan baik, karena dalam upaya 

segmentasi tentu memiliki resiko untuk adanya penolakan terhadap 

suatu partai dan nantinya akan menyebabkan segmentasi gagal, 

Dapat disimpulkan, bahwa strategi pemasaran politik yang 

dilakukan oleh PKS dalam meningkatkan perolehan suara pada 

Pemilu Legislatif di Kota Depok tahun 2019 sesuai dengan 

penerapan teori pemasaran politik Firmanzah. Yang mana 

perencanaan yang matang dilakukan jauh jauh hari sebelum 

pelaksanaan Pemilu legislatif, hal-hal yang direncanakan meliputi 

persiapan para kader-kader PKS dari tingkat ranting sampai pusat 
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untuk mewujudkan visi partai yakni menjadi partai dakwah yang 

kokoh dan berkhidmat bagi masyarakat dan Negara. Dengan 

mendekati masyarakat dari lingkup terkecil/RT maupun pendekatan 

kepada tokoh masyarakat serta para pemilih pemula dapat 

membangun rasa simpati di tengah masyarakat Kota Depok untuk 

memilih PKS. 

Strategi pemasaran politik dalam memilih kader dan calon 

anggota legislatif/Caleg yang dilakukan PKS secara selektif mampu 

menciptakan para kader-kader serta caleg PKS yang sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan PKS dan diharapkan oleh masyarakat Kota 

Depok. Program kerja yang ditawarkan PKS dengan memperhatikan 

kebutuhan masyarakat seperti program SIM seumur hidup, pajak 

kendaraan bermotor gratis serta  program perlindungan terhadap 

simbol simbol Agama mampu menarik simpati masyarakat untuk 

kemudian memilih PKS, karena dianggap dapat menjadi harapan 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Survei mengenai elektabilitas calon anggota legislatif sangat 

diperhatikan oleh PKS untuk menilai dan merencanakan program 

kampanye apa yang cocok nantinya. Oleh sebab itu kunjungan para 

kader ke 40 rumah sekitar untuk memperkenalkan para calon 

anggota legislatif maupun program-program yang diusung sangat 

membantu partai untuk memonitoring perkembangan di setiap 

wilayah yang dikunjungi oleh para kader-kader PKS. 
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Kegiatan promosi baik secara langsung dengan kampanye 

flashmob ataupun secara tidak langsung melalui media berdampak 

positif terhadap peningkatan perolehan suara PKS pada Pemilu 

legislatif di Kota Depok tahun 2019. Dengan adanya sorotan media 

terkait promosi flashmob yang memecahkan rekor muri sebagai 

flashmob terpanjang tersebut membuat masyarakat kemudian 

menjadi tertarik untuk memilih PKS. 

5. Faktor Pendukung PKS dalam Meningkatkan Perolehan Suara 

Masyarakat pada Pemilu Legislatif Kota Depok Tahun 2019 

Dukungan dalam upaya meningkatkan perolehan suara 

masyarakat pada Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019 sangat 

dibutuhkan PKS oleh sebab itu PKS menjalin beberapa hubungan 

dengan para tokoh tokoh masyarakat agar memperoleh dukungan. 

Upaya PKS dalam mendekati tokoh-tokoh masyarakat yang ada di 

Depok diungkapkan oleh. Ade Abdulrachman. Menurutnya.  

“Untuk membentuk image politik yang positif bagi partai, 

PKS mencoba mendekati tokoh tokoh masyarakat yang ada 

di Kota Depok dan tokoh keagamaan sekitar maupun guru 

besar, sehingga dapat meminimalisir stigma masyarakat 

yang negatif terhadap partai dan membuat masyarakat 

terdorong untuk memilih PKS” (Wawancara pada 12 Juni 

2020) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Hj. Farida selaku kader 

DPC PKS. 

“Kunjungan kunjungan yang dilakukan oleh PKS kepada 

tokoh tokoh masyarakat merupakan cara untuk menjalin 

silaturahmi antara PKS dan tokoh masyarakat. Silaturahmi 

yang dilakukan mampu menciptakan hubungan yang baik 
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bagi PKS. Sehingga masyarakat akan menilai dengan 

sendirinya” (Wawancara pada 12 Mei 2020) 

 

Pada pelaksanaannya kegiatan pendekatan pendekatan yang 

dilakukan oleh PKS kepada tokoh tokoh lokal masyarakat dan para 

pengurus Pondok Pesantren ternama di Kota Depok seperti Kyai 

Haji Burhanuddin Marzuki Pondok Pesantren Qotrun Nada, Ponpes 

Bani Syahid, kunjungan kepada Ustadz Zainal Abidin Ponpes Ibnu 

Hajar, hal ini mampu mendorong para pengikut pengikut dari tokoh 

tersebut untuk kemudian percaya dan memilih PKS. selain itu 

stigma negatif yang ada di masyarakat dapat diminimalisir, karena 

adanya para tokoh tokoh yang memiliki hubungan baik dengan PKS. 

Ini menjadi point penting untuk PKS dalam meraih simpati 

masyarakat supaya dapat meningkatkan jumlah perolehan suara 

pada Pemilu legislatif 2019. 

Selain mendekati tokoh tokoh masyarakat yang ada di Kota 

Depok seperti guru guru besar pesantren yang memiliki jumlah 

pengikut yang banyak, PKS juga memperkuat internal Partai dengan 

membangun kader yang Kokoh dan tangguh di setiap lini. Setiap 

kader wajib hukumnya untuk mentaati perintah dari partai demi 

mewujudkan target kemenangan dalam Pemilu legislatif di Kota 

Depok. Menurut Ketua DPD PKS Kota Depok H. Moh. Hafid Nasir. 

“Setiap tiap kader wajib menjalankan program baik dari 

pusat nasional maupun daerah secara profesional ketika 

kader tidak melakasnakan maka akan di keluarkan” 

(Wawancara pada 12 Juni 2020) 
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Hal serupa juga dikatakan oleh Ade Abdulrachman dalam 

sesi wawancara ketika ditanya bagaimana peran kader PKS dalam 

upaya meningkatkan perolehan suara pada Pemilu legislatif Kota 

Depok tahun 2019. Ia menjelaskan. 

“ketika adanya goncangan internal dalam partai hal tersebut 

membuat semua orang tergerak untuk memenangkan PKS 

karna para kader menganggap ini sebagai ibadah, karna 

politik dan agama itu sama, ini perjuangan agama kita 

melalui politik” (Wawancara pada 12 Mei 2020) 

 

Kader yang kokoh dibangun oleh PKS tentu dengan 

beberapa program PKS yang mana  PKS memiliki program rutin dan 

khusus yang lakukan rutin seminggu dan sebulan sekali seperti 

pembinaanpkader, tarbiyah (pendidikan), mukhoyyam (berkemah), 

dan acara rutin lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk kader 

juga simpatisan dengan tujuan membangun karakter serta 

memberikan pendidikan politik melalui program-program rutin 

tersebut.pKemudian program khusus yang PKS laksanakan 

diantaranya , Baksos, tahrib ramadhan,piftarpjamai’, membuka 

posko darurat. Program khusus tersebut sasarannya untuk 

masyarakat luas. 

Faktor pendukung lain juga diungkapkan oleh Muttaqin 

syafi’i selaku Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pemilukada. 

“Kasus kasus yang menimpa partai lain merupakan suatu 

kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh PKS untuk 

menarik simpati dari pendukung partai lain, ketika ada partai 

pesaing yang memiliki kasus kasus korupsi ataupun masalah 

lain, kemungkinan besar pendukung mereka akan mencari 
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partai pilihan lain untuk di pilih, disana PKS akan mencoba 

memanfaatkan moment tersebut” 

 

Kegiatan PKS dalam memperkuat internal Partai dengan 

membangun kader yang Kokoh dan tangguh mampu mendorong 

para kader untuk berusaha secara total untuk memenangkan PKS 

dalam Pemilu legislatif Kota Depok pada tahun 2019, karena para 

kader merasa memiliki suatu tanggungjawab untuk bersama sama 

memenangkan Pemilu legislatif, karena pada Pemilu legislatif 2014 

PKS mengalami kekalahan dan para kader ingin segara 

memenangkan Pemilu legislatif tahun 2019. Kekompakan yang 

dibangun oleh kader baik dari tingkat ranting sampai pusat. Berita 

berita negatif yang diberitakan kepada partai pesaing lain oleh media 

juga merupakan suatu moment yang bisa dimanfaatkan oleh PKS 

untuk menarik simpati masyarakat dengan mendekati masyarakat 

pendukung dari partai lain yang merasa PKS jauh lebih baik dari 

partai yang ia dukung. Sehingga PKS mampu berhasil dalam 

meeningkatkan perolehan suara pada Pemilu legislatif Kota Depok 

pada tahun 2019. 

Pada pelaksanaannya, kegiatan silahturahmi dilakukan oleh 

PKS kepada tokoh masyarakat jauh jauh hari sebelum masa 

kampanye, sehingga hal tersebut menciptakan ikatan antara tokoh 

dan partai, dalam menjalin silaturahmi sendiri PKS menyampaikan 

beberapa ideologi dan ide ide gagasan untuk kemudian mencari 

pendapat dari para tokoh tokoh lokal, hal itu mampu mampu 
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menarik simpati dari tokoh dan para pengikutnya. Selain silaturahmi 

yang dijalin oleh PKS kepada tokoh tokoh lokal, PKS melakukan 

penguatan internal partai dengan kontak dan koordinasi yang baik 

antara kader dari tiap tingkatan. Hal ini mampu memperkuat internal 

partai sehingga dalam menjalankan kegiatan kegiatan kampanye, 

kader akan memberikan seluruh kekuatan mereka untuk menarik 

simpati masyarakat guna memenangkan Pemilu. Berita berita 

negatif yang diberitakan oleh media pun mampu membuat PKS 

untuk memanfaatkan moment tersebut menjadi cara untuk menarik 

simpati pendukung partai lain, ketika ada partai yang dilanda isu 

korupsi atau kasus kasus lain, maka para pendukung mereka akan 

ragu untuk memilih partai tersebut, kemudian hal itu dimanfaatkan 

oleh PKS untuk menyampaikan ide ide dan gagasan yang ingin 

mensejahterakan masyarakat sehingga mampu merangkul 

masyarakat.    

Dapat disimpulkan, bahwa kegiatan silaturahmi kepada 

tokoh tokoh lokal masyarakat Depok dilakukan PKS untuk 

membangun rasa simpati bagi masyarakat terutama ketika PKS 

memiliki hubungan yang baik dengan seorang tokoh besar, maka 

masyarakat cenderung akan percaya dan memilih untuk mendukung 

PKS. Selain itu, kekuatan kader internal PKS dalam menjalankan 

tugas saat masa masa Pemilu serta berita berita yang dibuat oleh 

media juga menjadi tambahan faktor pendukung PKS dalam 
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meningkatkan perolehan suara pada Pemilu legislatif Kota Depok 

tahun 2019. 

6. Faktor Penghambat PKS dalam Meningkatkan  Perolehan Suara 

Masyarakat pada Pemilu Legislatif Kota Depok 

Dalam upaya meningkatkan perolehan suara masyarakat 

pada Pemilu legislatif Kota Depok tahun 2019, Partai Keadilan 

Sejahtera memiliki setidakya 5 kendala yang kemudian menjadi 

penghambat, antara lain kendala dalam pendanaan, kader, stigma 

negatif yang dibangun oleh partai lain melalui media massa, 

koordinasi antar calon anggota legislatif yang akan maju dan 

kegiatan money politic yang dilakukan oleh partai pesaing. 

Masalah dana bukan menjadi rahasia lagi bagi PKS, karena 

Partai ini sangat memiliki dana yang terbatas untuk keperluan 

kampanye, promosi partai dan lain sebagainya. Hal ini disampaikan 

oleh Hj. farida selaku kader PKS Depok tingkat cabang. 

“Dalam penerapannya, PKS memiliki di pendanaan/biaya. 

Karna PKS bukan partai yang cukup memiliki modal. Kedua 

keterbatasan kader. Sehingga ketika PKS tidak memiliki  

kader yang besar, maka akan berpengaruh terhadap dana, 

secara tidak langsung dana kampanye itu murni berasal dari 

iuran para kader” (Wawancara pada 12 Mei 2020) 

 

Hal berbeda diungkapkan oleh Hafid Nasir yang 

menganggap pendanaan/modal bukanlah suatu masalah yang 

mengganggu PKS. 

“Masalah dana bukan menjadi suatu masalah yang akan 

membuat PKS menurunkan intensitas dalam melaksanakan 

kampanye, masalah dana PKS seringkali mendapatkan 
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support selain dari para kader, simpatisan PKS juga memiliki 

kebaikan untuk membantu terkait kepentingan kampanye 

PKS, namun PKS seringkali memiliki masalah terkait dana 

dana yang dikeluarkan partai pesaing untuk melakukan 

money politic, bukan rahasia umum lagi ketika kepercayaan 

masyarakat dapat dibeli di menit menit akhir masa 

pencoblosan” (Wawancara pada 12 Mei 2020) 

 

Pada pelaksanaannya, pendanaan memang perlu 

diperhatikan oleh PKS, karena ketika serangkaian kegiatan kegiatan 

kampanye yang dilakukan PKS tidak mendapatkan support 

tambahan dari para pihak pihak penyumbang, maka uang iuran dari 

para kader pun dianggap kurang memadai untuk kegiatan kampanye 

yang dilakukan. 

Perpecahan internal partai juga seringkali menjadi hal yang 

harus segera diselesaikan oleh partai agar tidak mengganggu tujuan 

bersama partai. Seperti yang diungkapkan oleh Ade Abdulrachman. 

“Ketika terjadi perpecahan, yang dilakukan oleh PKS 

pertama memastikan kadernya (masih memiliki komitmen 

apa tidak). klarifikasi, apa gangguannya? Dan jika masih 

kemudian dibangun kembali komunikasi politiknya jika 

tidak maka memutus komunikasi politiknya, namun tidak 

memutus silaturahmi. Kedua, memastikan kader mau 

bergerak” (Wawancara pada 12 Mei 2020) 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Hafid Nasir selaku ketua 

DPD PKS Kota Depok. 

“Ketika terjadi perpecahan dalam partai, PKS memastikan 

kadernya masih memiliki komitmen apa tidak. Untuk 

kemudian melakukan koordinasi kepada kader tersebut. Dan 

segera melakukan mengondisian melalui struktural PKS dari 

tingkat yang kecil. Tetap menciptakan komunikasi yang 

terus terhubung dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai 

pusat (Wawancara pada 12 Mei 2020) 

 



78 
 

 
 

Pada pelaksanaannya seringkali terjadi masalah yang mana 

para kader PKS tidak menjalankan tugas tugasnya dan itu yang 

menyebabkan terjadinya kendala PKS dalam mencapai tujuannya. 

kendala lain yang menjadi hambatan ialah stigma negatif 

yang dibangun oleh partai lain untuk menjatuhkan PKS, seringkali 

PKS dikaitkan dengan isu isu negatif terutama korupsi. Dan hal 

tersebut cukup mempengaruhi masyarakat untuk tidak mempercayai 

PKS. Untuk mengantisipasinya PKS sudah mempersiapkan 

beberapa strategi yang dijelaskan oleh Ade Abdulrachman. 

“Terkait isu negatif, PKS berusaha menghilangkan stigma 

negatif mengenai partai melalui interaksi langsung kepada 

masyarakat oleh kader.terutama dalam bermasyarakat. 

Dengan membangun sikap baik individu para kader yang 

kemudian membentuk image positif dari masyarakat itu 

sendiri” (Wawancara pada 12 Mei 2020) 

 

hal senada diungkapkan oleh H. Moh Hafid Nasir selaku 

ketua DPD PKS Kota Depok, ia beranggapan bahwa: 

“Cara PKS dalam meredam Isu Negatif ialah dengan 

meyakinkan masyarakat untuk tidak percaya mentah mentah 

terhadap apa yang diberitakan oleh media, karna dalam masa 

masa kampanye apalagi di indonesia sudah lumrah untuk 

saling serang antar partai yang mana hal tsb diharapkan 

membentuk image buruk bagi PKS, namun kembali lagi ke 

kader, ketika kita memiliki kader yang solid maka hal 

tersebut tidak akan mempengaruhi citra buruk di masyarakat 

yang sudah mengenal PKS” (Wawancara pada 12 Juni 2020) 

 

Pada pelaksanaannya, PKS seringkali diberitakan oleh 

media terkait Isu isu negarif, baik kabar mengenai korupsinya para 

pemipin partai dan isu isu lain yang dibangun oleh partai pesaing. 

Hal itu tentu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat 
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terhadap PKS, maka untuk meredam Isu negatif yang dibangun oleh 

partai lain melalui pemberitaan yang ada di media massa harus 

diawasi dan masyarakat harus memilah manakah berita yang asli dan 

mana.yang Hoax. 

Hambatan lain ialah adanya miskomunikasi antara calon 

legislatif yang akan maju pada satu daerah. Ketika hal tersebut 

terjadi, maka masyarakat pada daerah tersebut akan dibingungkan 

untuk mendukung siapa calon legislatif yang akan dia pilih Menurut 

H. Moh Hafid Nasir. 

“Untuk melakukan koordinasi pada saat kampanye pks 

melakukan mengondisian melalui struktural pks dari tingkat 

yang kecil. Tetap menciptakan komunikasi yang terus 

terhubung dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai pusat 

sehingga apabila terjadi miskomunikasi maka kemudian 

partai dapat dengan mudah mengontrol hal itu“ (Wawancara 

pada 12 Juni 2020) 

 

Hal senada terkait pentingnya koordinasi untuk mencegah 

miskomunikasi juga diungkapkan oleh Muttaqin syafi’i. 

“Koordinasi perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya 

miskomunikasi terhadap caleg, karena jika terjadi hal 

tersebut dapat memperhambat kegiatan kegiatan yang 

lainnya” (Wawancara pada 11 Juni 2020) 

 

Pada pelaksanaannya, miskomunikasi seringkali terjadi 

antara tiap caleg pada suatu dapil tertentu, yang mana masyarakat 

seringkali dibuat bingung untuk mendukung caleg mana jika 

terdapat 2 caleg dari satu daerah pilih. 
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Dan yang terakhir menjadi hambatan ialah kegiatan Money 

Politic yang dilakukan oleh partai pesaing PKS di lapangan pada 

saat kampanye maupun hari pemilihan. 

Kegiatan money politic sangat mengganggu jalannya pesta 

demokrasi, kegiatan ini bukanlah hal baru yang ada di Indonesia, 

hampir setiap masa masa Pemilu, kegiatan ini selalu ditemukan 

dibanyak daerah daerah. Untuk melawan itu Ketua DPD PKS kota 

Depok, H.Moh Hafid Nasir mengatakan. 

“Harga mati bagi PKS untuk melawan money politic, strategi 

untuk melawan money politik ialah dengan membangun 

karakter kader yang kuat, dan memantau kegiatan kampanye 

untuk dilaporkan kepada KPU apabila ada yang melanggar” 

(Wawancara pada 12 Juni 2020) 

 

Kegiatan money politic tentu sangat merusak asas kejujuran 

dalam Pemilu,  Hal senada juga diungkapkan oleh Muttaqin Syafi’i. 

“PKS sangat menentang siapapun partai ataupun calon 

anggota legislatif yang melakukan Money Politic, ketika hal 

tersebut ditemukan kasusnya dilapangan maka PKS akan 

segera melakukan tindakan pelaporan pada KPU untuk 

segera ditindaklanjuti.” (Wawancara pada 11 Juni 2020) 

 

Pada pelaksanaanya laporan money politik hampir ada di 

setiap dapil entah dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak 

diketahui dari siapa, namun melakukan “Serangan fajar” kepada 

masyarakat. Selain itu pada pelaksanaan kegiatan yang digelar oleh 

partai, beberapa masyarakat terkadang tak sungkan untuk meminta 

sesuatu kepada partai, semisal meminta dibelikan sound system 

untuk keperluan masyarakat, ataupun uang untuk orang orang yang 
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hadir dalam acara tertentu. Tentu beberapa hal tersebut sangat 

mengganggu PKS dalam upayanya untuk meningkatkan perolehan 

suara pada Pemilu Legislatif di Kota Depok tahun 2019. 

Dapat disimpulkan, bahwa masalah pendanaan, keterbatasan 

kader, stigma negatif yang dibangun oleh media mengenai PKS. 

Miskomunikasi antara para calon legislatif dan kegiatan money 

politic merupakan faktor yang menghambat PKS dalam 

meningkatkan perolehan suara pada Pemilu legislatif di Kota Depok 

tahun 2019. Masalah pendanaan terjadi, karena keterbatasan jumlah 

kader, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan kegiatan 

yang memerlukan banyak uang tidak cukup terpenuhi, hal tersebut 

berkaitan dengan masalah pada beberapa kader yang tidak 

menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik, sehingga partai 

tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menjalankan program 

kampanye.  

Stigma negatif yang dibangun oleh media kepada PKS pun 

menjadi suatu faktor yang dapat menghambat PKS dalam 

meningkatkan perolehan suara, yang mana ketika para pendukung 

PKS yang mengetahui tanpa mengkroscek suatu kebenaran dari 

berita yang disampaikan oleh media mengenai PKS dapat dengan 

mudah untuk meninggalkan PKS dan mencari partai lain untuk ia 

dukung. 
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Miskomunikasi dalam mengkoordinasi caleg dalam suatu 

daerah yang sama  seringkali terjadi dan hal ini mampu menghambat 

PKS dalam upaya meningkatkan perolehan suara, karena 

masyarakat yang tinggal di suatu daerah tersebut akan dibuat 

bingung untuk memilih caleg mana yang akan ia dukung. 

Kegiatan money politic terjadi, karena banyak masyarakat 

yang masih berpemikiran kolot sehingga mau untuk menerima 

beberapa uang yang nilainya tidak seberapa untuk mempertaruhkan 

kepentingan masyarakat selama 5 tahun kedepan. Hal ini terjadi, 

karena seringkali suatu daerah yang mudah menerima money politic 

beranggapan, bahwa siapa yang mau memberikan daerah tersebut 

uang atau peralatan penunjang masyarakat ialah partai yang peduli 

kepada daerah tersebut dan ialah partai yang akan didukung 

nantinya, hal ini yang menjadi hambatan bagi PKS dalam 

menjalankan kegiatan kegiatan guna menunjang tujuannya 

meningkatkan perolehan suara pada Pemilu legislatif di Kota Depok 

tahun 2019.     
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B. Pembahasan 

Keberhasilan PKS dalam Pemilu legislatif Kota Depok tahun 2019 

dalam meningkatkan perolehan suara merupakan suatu capaian yang bagus, 

karena mampu membuat peningkatan perolehan suara yang cukup 

signifikan dari Pemilu legislatif sebelumnya di tahun 2014.  

Meningkatknya perolehan suara PKS di Kota Depok berkaitan erat 

dengan penerapan teori Pemasaran Politik Kotler yakni marketing mix 

(1999:16) dalam buku Manajemen Mrketing. Kotler menjabarkan istilah 

4P; product, promotion, price, place, dan juga didukung oleh penerapan 

segementasi. Namun, dalam pembahasan ini penulis hanya mengambil 

sebagian dari teori yang ada kaitannya dengan meningkatnya PKS di Pemilu 

legislatif Kota Depok pada tahun 2019. 

Cara yang digunakan ialah, Pertama, melalui produk/product. DPD 

PKS Kota Depok menawarkan produk-produk politik untuk menarik 

simpati masyarakat, produk-produk  tersebut berupa program-program kerja 

yang memperhatikan masyarakat kelas menengah kebawah, selain program 

kerja yang akan diusung, PKS menawarkan para calon anggota legislatif 

yang dianggap memiliki kriteria yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

oleh masyarakat Kota Depok.  

Jika mengacu pada teori pemasaran politik Kotler (1999:16). Hal 

yang dilakukan PKS sesuai dengan konsep Produk/Product yang ditawarkan 

dalam politik karena produk merupakan suatu hal yang diharapkan dapat 
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menjadi solusi bagi konsumen/pembeli yang mana pembeli di sini 

merupakan Masyarakat yang memberikan suara atau dukungannya kepada 

Partai atau Calon anggota legislatif tertentu. 

Cara kedua ialah dengan melakukan promotion/Promosi. Promosi 

yang dilakukan oleh DPD PKS Kota Depok dilakukan secara maksimal. 

Seperti yang di dapati di hasil wawancara, bahwa sosialisasi dari Caleg dan 

tim sukses mengenai partai, program kerja yang dibawakan sudah sangat 

maksimal terhadap masyarakat. Oleh karena itu Caleg dan program-

program PKS mampu menjadi sorotan di masyarakat. Promotion disini juga 

melibatkan kampanye saat Pemilu, yang mana kegiatan kampanye flashmob 

sangat menarik masyarakat sehingga masyarakat memiliki antusias yang 

tinggi untuk hadir dan meramaikan kegiatan flashmob yang kemudian 

mampu memecahkan rekor muri sebagai kampanye flashmob terpanjang. 

Promosi yang dilakukan dengan menyusuri 40 rumah bagi tiap kader juga 

merupakan suatu kunci kemenangan PKS dalam menarik simpati 

masyarakat, karena bagi masyarakat para kader PKS selalu mampu hadir 

dan berbaur di tengah kegiatan kegiatan kemasyarakatan dengan baik. Hal 

ini juga yang menjadikan PKS mampu meningkatkan perolehan suara pada 

Pemilu legislatif tahun 2019 

Berdasarkan teori pemasaran politik Promosi yang dilakukan oleh 

PKS sesuai dengan teori pemasaran politik Sayuti (2014:83). Karena 

komunikasi antara produsen dan konsumen dalam mempromosikan produk 

politik yang berupa produk politik yang mencakup isi seperti Ideologi,  visi 
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dan misi, program, pengenalan calon kandidat serta partai politik telah 

disebarkan melalui media sosial dan  interaksi secara langsung melalui 

kampanye flashmob. 

Selain itu pesan pesan politik yang disampaikan oleh PKS dalam 

kampanye politiknya memfokuskan kepada pembentukan opini publik 

bahwa PKS merupakan partai yang memiliki kader kuat, simbol-simbol 

keislaman yang ditampilkan oleh PKS juga merupakan suatu penanaman 

opini publik bahwa PKS merupakan partai yang menjunjung tinggi nilai-

nilai keislaman, hal ini menjadi nilai tambahan bagi PKS yang mana di Kota 

Depok mayoritas masyarakat memeluk Agama Islam. Hal ini sesuai dengan 

teori pemasaran politik mengenai Kampanye politik oleh Sayuti (2014:109) 

yang berpendapat bahwa pesan-pesan politik dari suatu kampanye politik 

lazimnya memuat gagasan-gagasan yang ditawarkan para kandidat atau 

partai politik kepada para khalayak calon pemilih. Pesan-pesan tersebut 

lazimnya berisi butir-butir pembicaraan mengenai berbagai persoalan 

kebijakan. Butir butir pembicaraan yang memuat gagasan-gagasan utama 

dalam kampanye tersebut kemudian disampaikan secara berulang-ulang 

agar menciptakan kesan mendalam pada calon pemilih.  

Cara ketiga, ialah dengan menawarkan price/harga politik. yang 

dimaksud dengan price menurut teori pemasaran politik ialah harga atau 

biaya yang dikeluarkan dari partai untuk berbagai macam kebutuhan partai, 

seperti; kampanye, sosialisasi, pendidikan politik, sampai biaya saksi. 

Sementara Lock dan Harris (dalam Firmanzah, 2008:207) melihat tidak 
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adanya pengenaan harga ketika orang melakukan proses pembelian produk 

politik. Hal inilah yang paling membedakan pembelian politik dengan 

pembelian komersial. Orang yang datang ke bilik suara tidak akan dipungut 

biaya sepeser pun. Bahkan seringkali mereka diiming-imingi reward oleh 

para kontestan dalam bentuk uang atau fasilitas lainnya seperti yang terjadi 

dalam kasus money politic. Harga yang harus dibayar adalah kepercayaan 

(trust) dan keyakinan (beliefs) akan partai atau kontestan yang akan 

didukung. 

Seperti yang dikatakan oleh narasumber, bahwa biaya politik yang 

telah dikeluarkan oleh DPD PKS Kota Depok sudah cukup untuk memenuhi 

kebutuhan kampanye dan keperluan terkait pemasaran politik lainnya.. 

Kendati demikian DPD PKS harus bisa menghemat dana, dan 

memprioritaskan penggunaan dana. 

Dalam penerapannya, PKS menawarkan harga politik yakni dengan 

memberikan image positif kepada masyarakat, bahwa PKS bukan hanya 

sekadar partai dakwah, namun PKS juga memiliki kader yang solid serta 

memiliki simpatisan dan basis massa yang banyak. Sesuai dengan slogan 

partai “Berkhidmat pada masyarakat” maka PKS secara langsung ingin 

membuat masyarakat sebagai sesuatu yang harus dilayani. 

Cara keempat ialah dengan melakukan penempatan/Place, yang 

dimaksudkan penempatan disini adalah gambaran wilayah calon pemilih 

berdasarkan karakteristik masyarakat dan tempatnya. mayoritas pemilih 

Kota Depok yang berdomisili bukan di pusat kota memilih Caleg 
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berdasarkan tempat tinggalnya atau mempertimbangkan apakah Caleg 

tersebut putra daerah atau bukan. 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, PKS memperoleh suara 

yang sangat dominan di setiap dapil yang ada di Kota Depok, Tercatat PKS 

hanya kalah di Dapil 6 Kota Depok yang mana Gerindra menjadi partai yang 

mendominasi Dapil 6 dengan perolehan suara sah sebanyak 46.010 

sedangkan PKS memperoleh suara sebanyak 42.366 suara di Dapil 6 

(enam). 

Jika di amati hasil perolehan suara pada setiap Dapil di Kota Depok, 

maka PKS merupakan partai yang sangat dominan. Hal ini menunjukkan, 

bahwa PKS telah berhasil untuk memasarkan calon-calon anggota 

legislatifnya di setiap Dapil yang ada di Kota Depok. Hal yang dilakukan 

PKS sesuai dengan penerapan teori pemasaran politik niffenegger (dalam 

firmanzah, 2008:207) yang mana Place atau Tempat merupakan kegiatan 

yang berkaitan dengan cara hadir sebuah partai atau institusi politik dan 

kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih atau calon 

pemilih. 

Cara kelima ialah dengan melakukan Segmentation/segmentasi, 

berbeda dengan place, segmentation menurut teori pemasaran politik 

firmanzah (2008:209) segmentasi merupakan pembagian berdasarkan 

karakteristik masyarakat yang lebih khusus. contohnya memperhitungkan 

segmen dan kelompok-kelompok masyarakat yang hendak dimasuki. Di 
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Kota Depok yang mayoritas adalah masyarakat pemeluk Agama Islam, 

yang cendrung menyukai hal berbau seni dan budaya Islam. 

Berdasarkan data yang didapat, Caleg dari PKS telah menjalankan 

segmentasi untuk masuk ke lingkungan santri dan mengunjungi masyarakat. 

Dengan demikian akan membuat rasa simpati segmen yang dimasuki oleh 

caleg meningkat dan tertarik untuk memilih PKS. 

Jika melihat data KPU, naiknya perolehan suara PKS Kota Depok 

disebabkan, karena jumlah pemilih di Kota Depok meningkat, terutama 

kaum milenial muda yang sudah mulai terbuka akan politik dan tidak 

melakukan golput. Hal tersebut membuat PKS mengalami peningkatan 

suara yang cukup tinggi yakni dari jumlah suara 113.787 di tahun 2014 

kemudian menjadi 211.949 suara atau bertambah 98.162 suara pada tahun 

2019.  

Ada beberapa faktor pendukung dalam meningkatnya perolehan suara 

PKS pada Pemilu legislatif Kota Depok. Jika dilihat dari hasil penelitian, 

PKS menggunakan strategi pemasaran politik Strategi pendekatan pasar 

Nursal (dalam Firmanzah, 2008:217) yang mengkategorikan tiga 

pendekatan yang dapat lakukan oleh partai politik untuk mencari dan 

mengembangkan pendukung selama proses kampanye politik. 

Strategi push-marketing, pass-marketing, dan pull-marketing. yang 

mana dalam strategi pemasaran politik push-marketing, pass-marketing dan 

pull-marketing ini digunakan oleh PKS untuk kemudian mendekati 

masyarakat untuk kemudian memilih PKS. Dalam pelaksanaan strategi 
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push-marketing, partai politik berusaha mendapatkan dukungan melalui 

stimulan yang diberikan kepada pemilih. Stimulan yang diberikan oleh PKS 

ialah dengan memberikan masyarakat pesan-pesan politik bahwa PKS 

merupakan partai yang dekat dengan masyarakat serta memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat, dengan peran promosi yang dilakukan oleh PKS 

kepada masyarakat melalui beragam cara seperti menyelenggarakan 

kegiatan bersama masyarakat Kota Depok baik dengan hadirnya para kader-

kader PKS dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat ataupun dengan program yang dibuat oleh PKS seperti senam 

nusantara, dan perhatian yang dilakukan oleh PKS dengan program rumah 

keluarga Indonesia. Sehingga hal ini mampu memuat masyarakat memiliki 

dorongan unruk kemudian memilih PKS.  

Dalam pelaksanaan strategi pemasaran politik pass-marketing. PKS 

melakukan pendekatan kepada individu maupun kelompok yang dapat 

memengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya penggalangan massa akan 

sangat ditentukan oleh pemilihan para influencer. Semakin tepat influencer 

yang dipilih, efek yang diraih menjadi semakin besar dalam memengaruhi 

pendapat, keyakinan dan pikiran publik. Dengan strategi pemasaran politik 

pass-marketing tersebut PKS mampu meningkatkan rasa kepercayaan 

masyarakat di mana pada saat Pemilu legislatif 2019 berlangsung, PKS 

seringkali ditimpa oleh isu isu negatif yang seringkali mengganggu PKS 

dalam meyakinkan masyarakat. Dengan pendekatan terhadap tokoh tokoh 

masyarakat yang mana tokoh tersebut merupakan guru guru besar pesantren 
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besar yang ada di Kota Depok seperti Kunjungan PKS untuk bersilaturahmi 

dengan Kyai Haji Burhanuddin Marzuki Pondok Pesantren Qotrun Nada, 

Ponpes Bani Syahid, kunjungan kepada Ustadz Zainal Abidin Ponpes Ibnu 

Hajar. Maka nantinya masyarakat akan menilai sendiri bagaimana PKS dan 

menghiraukan isu isu negatif yang diberitakan oleh media.  

Selain pass-marketing PKS juga menggunakan strategi pemasaran 

Politik pull-marketing di mana pada pelaksanaan strategi ini memfokuskan 

kepada pembentukan image politik yang positif. Robinowitz dan 

Macdonald (dalam Firmanzah, 2008:218) menganjurkan, bahwa supaya 

simbol dan image politik dapat memiliki dampak yang signifikan, kedua hal 

tersebut harus mampu membangkitkan sentimen. Pemilih cenderung 

memilih partai atau kontestan yang memiliki arah yang sama dengan apa 

yang mereka rasakan. Pendekatan marketing politik,  

Dengan menawarkan program-program yang terfokuskan untuk 

masyarakat kalangan menengah kebawah, karena dianggap kurang 

diperhatikan oleh pemerintah, beberapa program PKS mampu menjadi 

sorotan media media, karena dianggap menarik dan hal tersebut juga 

mampu membangun sebuah image politik yang bagus bagi PKS.  

Ada 3 faktor yang menjadi penghambat PKS dalam meningkatkan 

perolehan suara masyarakat pada Pemilu legislatif Kota Depok antara lain; 

Faktor pertama yakni faktor keuangan dan krisis kader yang mana keuangan 

yang dimili PKS untuk melakukan kampanye sangat terbatas, dan jumlah 

kader-kader pun tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan kampanye yang 
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di laksanakan di berbagai wilayah, terutama dalam melakukan kampanye 

flashmob yang mengeluarkan uang cukup lumayan, namun hasilnya tidak 

mengecewakan. Faktor kedua ialah faktor miskomunikasi dan isu isu 

negatif mengenai partai. komunikasi internal partai yang kurang baik antar 

anggota kader mengakibatkan menurunnya semangat Caleg, simpatisan 

serta kader PKS. Dapat di buktikan dari seringkali terjadinya 

miskomunikasi antar caleg satu dengan yang lainnya, sehingga strategi-

strategi yang dirancang rapih tidak terealisasikan dengan maksimal. Fakta 

menyebutkan, bahwa hasil Pemilu 2014 suara PKS di Kota Depok pada 

tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan dari Pemilu 2009, 

sehingga pada Pemilu 2019 para kader membuat strategi-strategi pemasaran 

politik yang baru untuk memenangkan Pemilu, namun hal ini seringkali 

mengalami kendala apabila terjadi miskomunikasi. Ketiga yakni kampanye 

negatif dalam pemasaran politik merupakan hal yang paling menonjol 

dalam kasus-kasus persaingan di pasar politik Indonesia. Kasus suap kuota 

impor daging sapi yang melibatkan Ahmad Fathonah dan Luthfi Hasan 

Ishaaq dari PKS adalah sebuah warna kampanye negatif atau black 

campaign paling menonol dalam wacana pemasaran politik menjelang 

pemilihan umum nasional Indonesia pada tahun 2014. TV-One sebagai 

corong partai Golkar misalnya memberikan porsi penayangan kasus ini 

dengan supermasif, sehingga sejak terjadinya penangkapan Luthfi Hasan 

Ishaaq dengan tuduhan menerima suap dari Ahmad Fathonah untuk 

pengaturan kuota import daging sapi, maka hampir boleh dikatakan tidak 
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ada berita politik yang dapat menggeser, bahkan sekedar menyertai 

kemenonjolannya diantara segala berita politik yang ditayangkan oleh TV-

one. Sayuti (2014:23). Kemudian pemberitaan mengenai isu negatif PKS di 

media sosial menjelang Pemilu legislatif 2019 juga kembali terjadi, dan hal 

ini berpengaruh besar melihat saat ini adalah era digital yang konsumsi 

medianya bisa dilihat secara instan. Selain itu, ditetapkannya mantan 

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka kasus korupsii 

turunnya kepercayaan masyarakat terhadap PKS yang selama ini di sebut-

sebut sebagai partai bersih dan selalu menjadi kepercayaan warga Depok. 

Dari kasus tersebut kemudian banyak serangan-serangan yang beredar di 

media sosial untuk menjatuhkan PKS. Implikasinya sangat mudah 

diperkirakan, dalam tempo tak lebih dari sebulan, opini publik pemilih 

Indonesia tergiring pada kebenaran konstruktif hasil dari black campaign 

supermasif ini. Tak jarang masyarakat yang sebelumnya adalah pendukung 

dan simpatisan PKS berubah pandangan, hal ini dapat dilihat pada opini 

mereka ketika berbincang di arena-arena sosial yang mengarah pada 

pandangan baru bahwa PKS tidak ada bedanya dengan partai politik lainnya 

bahkan lebih buruk karena PKS yang selama ini melekat dengan simbol-

simbol semangat keislaman, namun perilaku kadernya sama buruk dengan 

partai sekuler. Kegiatan money politic yang dilakukan oleh partai lawan 

pada saat menjelang waktu pencoblosan Pemilu, hal tersebut sangat 

merugikan PKS, karena tidak jujurnya para oknum oknum yang mampu 

membayar suara hanya dengan segelintir uang.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Bedasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian tentang 

Strategi Pemasaran Politik PKS dalam meningkatkan perolehan suara pada 

Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019 

1. Perolehan suara PKS Kota Depok pada Pemilu legislatif tahun 2019 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari perolehan suara 

PKS pada Pemilu legislatif tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh Strategi 

Pemasaran Politik PKS dalam meningkatkan perolehan suara pada 

Pemilu legislatif di Kota Depok tahun 2019, yang mana strategi 

pemasaran politik dilakukan dengan 5 (lima) cara yakni cara yang 

pertama ialah dengan menawarkan Produk, kedua dengan melakukan 

promosi, ketiga menawarkan harga politik PKS, keempat melakukan 

penempatan yang sesuai dan kelima melakukan segmentasi kepada 

masyarakat Kota Depok. Cara-cara tersebut dilakukan dengan  

merencanakan semua kegiatan kegiatan kampanye jauh jauh hari 

sebelum Pemilu dilaksanakan, mendekati para tokoh tokoh masyarakat 

dari lingkup terkecil, mendekati para pemilih pemula dengan PKS 

muda. Kemudian melakukan pengkaderan dan pemilihan calon legislatif 

yang selektif,  lalu mempromosikan program kerja yang menarik dan 

dibutuhkan oleh masyarakat serta menjalankan kampanye yang unik dan 
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terjun langsung ke masyarakat untuk menciptakan sebuah ikatan dan 

rasa simpati dari masyarakat merupakan strategi pemasaran politik yang 

dilakukan oleh PKS untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 

legislatif Kota Depok tahun 2019. 

2. Faktor pendukung PKS dalam upaya peningkatan perolehan suara pada 

Pemilu legislatif tahun 2019 sesuai dengan teori stategi pendekatan 

pasar Nursal (dalam Firmanzah, 2008:217) yakni strategi push 

marketing yakni stimulan yang diberikan PKS pada masyarakat melalui 

visi misi partai yang sesuai dengan keinginan warga Depok sehingga 

mampu menarik simpati masyarakat, Strategi pass marketing yang 

mana faktor kedekatan PKS dengan masyarakat Depok. Tokoh lokal 

Depok dan Strategi pull marketing dalam pembentukan image PKS 

melalui media dalam mempromosikan PKS. 

3. Faktor penghambat PKS dalam upaya peningkatan perolehan suara pada 

Pemilu legislatif tahun 2019 ialah faktor keuangan partai, faktor 

kekurangan jumlah kader, faktor stigma negatif dari pemberitaan media 

mengenai PKS, faktor miskomunikasi antar kader ataupun caleg dalam 

kampanye dan kegiatan money politic yang dilakukan oleh partai 

pesaing 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1) Kepada DPD PKS Kota Depok diharapkan bisa menambah jumlah kader 

dan melakukan kaderisasi yang kuat dengan cara melakukan perekrutan 

kader-kader muda PKS supaya memiliki kader-kader yang kuat dan selalu 

siap dalam Pemilu. 

2) Kepada Tim Pemenangan Pemilu dan Pemilukada DPD PKS Kota Depok 

untuk menyebarkan pemberitaan yang positif mengenai PKS kepada 

masyarakat Kota Depok serta menampik isu-isu negatif yang diberitakan 

oleh media sehingga pemberitaan negatif yang dibangun oleh partai 

pesaing lain tidak dengan mudah dipercaya oleh simpatisan dan 

masyarakat yang mendukung PKS 

3) Kepada DPD PKS Kota Depok diharapkan bisa mematangkan koordinasi 

dengan setiap Calegnya dalam pembetukan tim sukses untuk 

meningkatkan popularitas dan elektabilitas PKS dan Calegnya dengan cara 

memberikan pengawas-pengawas di setiap dapil untuk dapat saling 

mengondisikan tim. 

4) Kepada DPD PKS Kota Depok untuk melakukan kegiatan pendidikan 

politik untuk masyarakat, yang mana kegiatan pendidikan politik 

diarahkan untuk membangun kesadaran politik masyarakat terutama 

masyarakat yang masih minim pengetahuan mengenai politik di suatu 

daerah. Sehingga nantinya akan berdampak pada masyarakat yang anti 
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atau menolak apabila mereka dimasuki oleh partai dengan memberikan 

uang/money politic. kegiatan pendidikan politik dapat dilakukan melalui 

jalur pendidikan, kegiatan masyarakat, media massa dan lain sebagainya. 
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian  

INSTRUMEN PENELITIAN 

Judul : Strategi Pemasaran Politik PKS dalam Meningkatkan Perolehan Suara pada Pemilu Legislatif Kota Depok 

Penulis : Yakub Muhammad 

NIM : 3312416015 

No Rumusan 

Masalah 

Tujuan 

Penelitian 

 Indikator  Pertanyaan Subjek Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1.  Bagaimana 

Strategi 

Pemasaran Politik 

yang dilakukan 

oleh PKS dalam 

meningkatkan 

perolehan suara 

masyarakat pada 

Pemilu legislatif 

Kota Depok? 

Untuk 

mengetahui 

Strategi 

Pemasaran Poli 

tik yang 

dilakukan oleh 

PKS dalam 

meningkatkan 

perolehan suara 

masyarakat pada 

Pemilu legislatif 

Kota Depok. 

1 Perencanaan Strategi 

Pemasaran Politik 

PKS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Apa Strategi 

pemasaran yang 

digunakan oleh 

PKS untuk 

memenangkan 

Pemilu legislatif 

Kota Depok tahun 

2019? 

 

Apa cara yang 

dilakukan oleh 

PKS untuk 

menarik minat 

masyarakat untuk 

memilih PKS? 

 

Bagaimana cara 

PKS dalam 

Informan 

PKS 

Wawancara, 

Observasi, dan 

dokumentasi 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

membangun 

kepercayaan 

masyarakat 

ditengah 

banyaknya isu isu 

negatif mengenai 

kasus yang 

menimpa PKS? 

 

Bagaimana cara 

PKS dalam 

melakukan 

pemetaan 

terhadap target 

Pemasaran 

politik? 

 

Bagaimana cara 

PKS dalam 

Mempersiapkan 

calon anggota 

legislatif yang 

diharapkan oleh 

warga Depok? 

 

   2 Pelaksanaan Strategi 

Pemasaran Politik 

1 

 

 

 

Bagaimana cara 

PKS dalam 

memperkenalkan 

calon anggora 

Informan 

PKS 

Wawancara, 

Observasi, dan 

dokumentasi 



103 
 

 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

legislatif yang 

akan maju di 

Pemilu legislatif 

Kota Depok? 

 

Apakah dalam 

pelaksanaannya 

PKS 

menggunakan 

teori pemasaran 

politik? 

 

Apakah ada 

pendekatan-

pendekatan 

khusus yang 

dilakukan dalam 

Pemasaran 

politik? 

 

Hal apa yang 

dilakukan oleh 

PKS sehingga 

membuat 

masyarakat 

tertarik untuk 

memilih PKS?  
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6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Bagaimana 

bentuk-bentuk 

penyampaian 

pesan politik yang  

dilakukan PKS? 

 

Apakah ada 

strategi 

penyampaian 

pesan politik PKS 

melalui media 

sosial? 

 

Apakah ada 

strategi 

penyampaian 

pesan politik PKS 

melalui media 

cetak? 

 

Bagaimana 

sistematika 

penyampaian 

pesan politik 

melalui media 

sosial dan media 

cetak? 

 



105 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kedua 

bentuk tersebut ( 

media sosial dan 

media cetak) 

manakah bentuk 

yang paling 

efektif dalam 

penyampaian 

pesan politik? 

 

Bagaimana 

respon yang 

diberikan publik 

sebagai timbal 

balik dari 

penyampaian 

pesan politik  

tersebut? 

 

2. 2

. 

 

Bagaimana faktor 

pendukung PKS 

dalam 

meningkatkan 

perolehan suara 

masyarakat pada 

Pemilu legislatif 

Kota Depok? 

Untuk 

mengetahui  

Faktor 

pendukung PKS 

dalam 

meningkatkan 

perolehan suara 

masyarakat pada 

Pemilu legislatif 

Kota Depok 

1 Faktor pendukung 

internal 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Bagaimana peran 

kader-kader PKS 

dalam upaya 

meningkatkan 

perolehan suara 

PKS dalam 

Pemilu legislatif? 

 

Bagaimana upaya 

yang dilakukan 

Informan 

PKS 

Wawancara, 

Observasi, dan 

dokumentasi 
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oleh PKS untuk 

mempengaruhi 

aktor lokal 

ataupun 

influencer di 

masyarakat 

Depok untuk 

mendukung PKS? 

  

   2 Faktor pendukung 

eksternal 

1 

 

 

 

 

 

Apakah ada 

dukungan dari 

aktor lokal 

masyarakat dalam 

mendukung PKS 

Informan 

PKS 

Wawancara, 

Observasi, dan 

dokumentasi 

3.  Bagaimana faktor 

yang menjadi 

penghambat PKS 

dalam 

meningkatkan 

perolehan suara 

masyarakat pada 

Pemilu legislatif 

Kota Depok? 

Untuk 

mengetahui  

Faktor yang 

menjadi 

penghambat 

PKS dalam 

meningkatkan 

perolehan suara 

masyarakat pada 

Pemilu legislatif 

Kota Depok 

1 Faktor penghambat 

internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

Hal apa yang 

menjadi hambatan 

dalam koordinasi 

tim PKS? 

 

Bagaimana cara 

PKS untuk 

mengkoordinasi 

tim secara baik 

supaya tidak 

terjadi perpecahan 

internal partai? 

Informan 

PKS 

Wawancara, 

Observasi, dan 

dokumentasi 
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   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Faktor Pengambat 

eksternal 

1 Bagaimana cara 

partai untuk 

mengantisipasi 

adanya penolakan 

oleh masyarakat 

dalam kampanye 

PKS? 

 

Informan 

PKS 

Wawancara, 

Observasi, dan 

dokumentasi 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara  

PEDOMAN WAWANCARA 

STRATEGI PEMASARAN POLITIK PKS DALAM MENINGKATKAN 

PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU LEGISLATIF DI KOTA DEPOK 

TAHUN 2019 

 

a. Subjek Penelitian  

b. Identitas Informan  

Nama   : Moh. Hafid Nasir, Dipl.Inf. 

Umur   : 56 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pekerjaan  :iKetua DPD PKS Depok, Anggota DPRD Kota   

aaaaaIiiDepok 

Waktu Wawancara : Selasa, 16 Juni 2020. Pukul 14.00 WIB s/d Selesai 

c. Pertanyaan  

1. Apa Strategi pemasaran yang digunakan oleh PKS untuk memenangkan 

Pemilu legislatif Kota Depok tahun 2019? 

2. Apa cara yang dilakukan oleh PKS untuk menarik minat masyarakat 

untuk memilih PKS? 

3. Bagaimana cara PKS dalam membangun kepercayaan masyarakat 

ditengah banyaknya isu isu negatif mengenai kasus yang menimpa 

PKS? 

4. Bagaimana cara PKS dalam melakukan pemetaan terhadap target 

Pemasaran politik? 

5. Bagaimana cara PKS dalam Mempersiapkan calon anggota legislatif 

yang diharapkan oleh warga Depok? 

6. Bagaimana cara PKS dalam memperkenalkan calon anggora legislatif 

yang akan maju di Pemilu legislatif Kota Depok? 

7. Apakah dalam pelaksanaannya PKS menggunakan teori pemasaran 

politik? 

8. Apakah ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan dalam 

Pemasaran politik? 
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9. Hal apa yang dilakukan oleh PKS sehingga membuat masyarakat 

tertarik untuk memilih PKS?  

10. Bagaimana bentuk-bentuk penyampaian pesan politik yang dilakukan 

PKS? 

11. Apakah ada strategi penyampaian pesan politik PKS melalui media 

sosial? 

12. Apakah ada strategi penyampaian pesan politik PKS melalui media 

cetak? 

13. Bagaimana sistematika penyampaian pesan politik melalui media sosial 

dan media cetak? 

14. Dari kedua bentuk tersebut ( media sosial dan media cetak) manakah 

bentuk yang paling efektif dalam penyampaian pesan politik? 

15. Bagaimana respon yang diberikan publik sebagai timbal balik dari 

penyampaian pesan politik  tersebut? 

16. Hal apa yang menjadi hambatan dalam koordinasi tim PKS? 

17. Bagaimana cara PKS untuk mengkoordinasi tim secara baik supaya 

tidak terjadi perpecahan internal partai? 

18. Bagaimana cara partai untuk mengantisipasi adanya penolakan oleh 

masyarakat dalam kampanye PKS? 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

STRATEGI PEMASARAN POLITIK PKS DALAM MENINGKATKAN 

PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU LEGISLATIF DI KOTA DEPOK 

TAHUN 2019 

 

a. Subjek Penelitian  

b. Identitas Informan  

Nama   : Muttaqin Syafi’i 

Umur   : 55 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pekerjaan  :iKetua Bidang Pemenangan Pemilu dan  

saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiPemilukada Dewan Pengurus Daerah PKS Kota 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiDepok 

Waktu Wawancara : Senin, 11 Juni 2020. Pukul 10.00 WIB s/d Selesai 
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c. Pertanyaan  

1. Apa Strategi pemasaran yang digunakan oleh PKS untuk memenangkan 

Pemilu legislatif Kota Depok tahun 2019? 

2. Apa cara yang dilakukan oleh PKS untuk menarik minat masyarakat 

untuk memilih PKS? 

3. Bagaimana cara PKS dalam membangun kepercayaan masyarakat 

ditengah banyaknya isu isu negatif mengenai kasus yang menimpa 

PKS? 

4. Bagaimana cara PKS dalam melakukan pemetaan terhadap target 

Pemasaran politik? 

5. Bagaimana cara PKS dalam Mempersiapkan calon anggota legislatif 

yang diharapkan oleh warga Depok? 

6. Bagaimana cara PKS dalam memperkenalkan calon anggora legislatif 

yang akan maju di Pemilu legislatif Kota Depok? 

7. Apakah dalam pelaksanaannya PKS menggunakan teori pemasaran 

politik? 

8. Apakah ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan dalam 

Pemasaran politik? 

9. Hal apa yang dilakukan oleh PKS sehingga membuat masyarakat 

tertarik untuk memilih PKS?  

10. Bagaimana bentuk-bentuk penyampaian pesan politik yang dilakukan 

PKS? 

11. Apakah ada strategi penyampaian pesan politik PKS melalui media 

sosial? 

12. Apakah ada strategi penyampaian pesan politik PKS melalui media 

cetak? 

13. Bagaimana sistematika penyampaian pesan politik melalui media sosial 

dan media cetak? 

14. Dari kedua bentuk tersebut ( media sosial dan media cetak) manakah 

bentuk yang paling efektif dalam penyampaian pesan politik? 

15. Bagaimana respon yang diberikan publik sebagai timbal balik dari 

penyampaian pesan politik  tersebut? 

16. Hal apa yang menjadi hambatan dalam koordinasi tim PKS? 

17. Bagaimana cara PKS untuk mengkoordinasi tim secara baik supaya 

tidak terjadi perpecahan internal partai? 

18. Bagaimana cara partai untuk mengantisipasi adanya penolakan oleh 

masyarakat dalam kampanye PKS? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

STRATEGI PEMASARAN POLITIK PKS DALAM MENINGKATKAN 

PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU LEGISLATIF DI KOTA DEPOK 

TAHUN 2019 

 

a. Subjek Penelitian  

b. Identitas Informan  

Nama   : Ade Abdulrachman 

Umur   : 55 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pekerjaan  : Pengurus Ranting PKS / Wiraswasta 

Waktu Wawancara : Selasa, 12 Mei 2020. Pukul 13.00 WIB s/d Selesai 

c. Pertanyaan  

1. Apa Strategi pemasaran yang digunakan oleh PKS untuk memenangkan 

Pemilu legislatif Kota Depok tahun 2019? 

2. Apa cara yang dilakukan oleh PKS untuk menarik minat masyarakat 

untuk memilih PKS? 

3. Bagaimana cara PKS dalam membangun kepercayaan masyarakat 

ditengah banyaknya isu isu negatif mengenai kasus yang menimpa 

PKS? 

4. Bagaimana cara PKS dalam melakukan pemetaan terhadap target 

Pemasaran politik? 

5. Bagaimana cara PKS dalam Mempersiapkan calon anggota legislatif 

yang diharapkan oleh warga Depok? 

6. Bagaimana cara PKS dalam memperkenalkan calon anggora legislatif 

yang akan maju di Pemilu legislatif Kota Depok? 

7. Apakah dalam pelaksanaannya PKS menggunakan teori pemasaran 

politik? 

8. Apakah ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan dalam 

Pemasaran politik? 

9. Hal apa yang dilakukan oleh PKS sehingga membuat masyarakat 

tertarik untuk memilih PKS?  
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10. Bagaimana bentuk-bentuk penyampaian pesan politik yang dilakukan 

PKS? 

11. Apakah ada strategi penyampaian pesan politik PKS melalui media 

sosial? 

12. Apakah ada strategi penyampaian pesan politik PKS melalui media 

cetak? 

13. Bagaimana sistematika penyampaian pesan politik melalui media sosial 

dan media cetak? 

14. Dari kedua bentuk tersebut ( media sosial dan media cetak) manakah 

bentuk yang paling efektif dalam penyampaian pesan politik? 

15. Bagaimana respon yang diberikan publik sebagai timbal balik dari 

penyampaian pesan politik  tersebut? 

16. Hal apa yang menjadi hambatan dalam koordinasi tim PKS? 

17. Bagaimana cara PKS untuk mengkoordinasi tim secara baik supaya 

tidak terjadi perpecahan internal partai? 

18. Bagaimana cara partai untuk mengantisipasi adanya penolakan oleh 

masyarakat dalam kampanye PKS? 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

STRATEGI PEMASARAN POLITIK PKS DALAM MENINGKATKAN 

PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU LEGISLATIF DI KOTA DEPOK 

TAHUN 2019 

 

a. Subjek Penelitian  

b. Identitas Informan  

Nama   : Hj. Farida 

Umur   : 47 Tahun 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Pengurus Cabang PKS / Guru 

Waktu Wawancara : Selasa, 12 Mei 2020. Pukul 14.00 s/d Selesai 

c. Pertanyaan  

1. Apa Strategi pemasaran yang digunakan oleh PKS untuk memenangkan 

Pemilu legislatif Kota Depok tahun 2019? 
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2. Apa cara yang dilakukan oleh PKS untuk menarik minat masyarakat 

untuk memilih PKS? 

3. Bagaimana cara PKS dalam membangun kepercayaan masyarakat 

ditengah banyaknya isu isu negatif mengenai kasus yang menimpa 

PKS? 

4. Bagaimana cara PKS dalam melakukan pemetaan terhadap target 

Pemasaran politik? 

5. Bagaimana cara PKS dalam Mempersiapkan calon anggota legislatif 

yang diharapkan oleh warga Depok? 

6. Bagaimana cara PKS dalam memperkenalkan calon anggora legislatif 

yang akan maju di Pemilu legislatif Kota Depok? 

7. Apakah dalam pelaksanaannya PKS menggunakan teori pemasaran 

politik? 

8. Apakah ada pendekatan-pendekatan khusus yang dilakukan dalam 

Pemasaran politik? 

9. Hal apa yang dilakukan oleh PKS sehingga membuat masyarakat 

tertarik untuk memilih PKS?  

10. Bagaimana bentuk-bentuk penyampaian pesan politik yang dilakukan 

PKS? 

11. Apakah ada strategi penyampaian pesan politik PKS melalui media 

sosial? 

12. Apakah ada strategi penyampaian pesan politik PKS melalui media 

cetak? 

13. Bagaimana sistematika penyampaian pesan politik melalui media sosial 

dan media cetak? 

14. Dari kedua bentuk tersebut ( media sosial dan media cetak) manakah 

bentuk yang paling efektif dalam penyampaian pesan politik? 

15. Bagaimana respon yang diberikan publik sebagai timbal balik dari 

penyampaian pesan politik  tersebut? 

16. Hal apa yang menjadi hambatan dalam koordinasi tim PKS? 

17. Bagaimana cara PKS untuk mengkoordinasi tim secara baik supaya 

tidak terjadi perpecahan internal partai? 

18. Bagaimana cara partai untuk mengantisipasi adanya penolakan oleh 

masyarakat dalam kampanye PKS? 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 4. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 5. Surat Jawaban Izin Penelitian 

 

 



118 
 

 
 

 


