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ABSTRAK 

Muhammad Lail Ramadhan, Program Sarjana, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018. Marketing Politik 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Menjelang Pemilu 2019. 

Tim Pembimbing: Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP dan Resya Famelasari, S.Sos., 

M.Soc,Sc 

Penelitian ini mengkaji tentang marketing politik partai solidaritas Indonesia (PSI) 

menjelang pemilu tahun 2019. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat proses marketing 

politik yang dilakukan PSI dalam menentukan orientasi partai dan mengembangkan pendukung 

dan pemilih menjelang pemilu tahun 2019. Dalam membahas terkait proses marketing politik 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjelang pemilu 2019 ini menggunakan 2 pendekatan teori 

marketing politik, yaitu milik Lees-Marshment untuk melihat proses dalam menentukan 

orientasi partai dan milik Adman Nursal untuk melihat partai mengembangkan pendukung dan 

pemilih menjelang pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif dengan teknik snowball. Dari analisa data, dapat disimpulkan bawah dalam proses 

marketing politik menjelang pemilu 2019, Partai Solidaritas Indonesia adalah partai dengan 

orientasi penjualan (SOP), hal ini didasari oleh landasan berdirinya partai serta program yang 

dibentuk tidak melalui proses riset pasar terlebih dahulu tetapi setelah produk politik terbentuk 

baru dilakukan pemetaan dan tindakan persuasi kepada calon pemilih yang dianggap sesuai. 

Partai Solidaritas Indonesia tidak memiliki spesifikasi dalam pemetaan dan target pemilih 

karena millenial tidak berbentuk homogen sehingga tidak bisa diklasifikasikan hanya 1 

golongan, dalam proses penyampaian produk PSI belum mampu menyeimbangkan 3 

pendekatan secara bersamaan, yaitu secara langsung, melalui media, dan tokoh atau kelompok 

yang berpengaruh, karena PSI masih berfokus pada penggunaan media sosial tapi belum 

melakukan proses turun langsung ke grassroot dan tidak banyak tokoh berpengaruh yang 

dimiliki PSI hari ini serta PSI tidak memiliki kedekatan dengan kelompok yang mampu 

menopang suara PSI dalam pemilu mendatang. Proses marketing yang dilakukan PSI 

menjelang pemilu 2019 terbilang masih rendah, sehingga keberadaan PSI dalam pemilu 2019 

mendatang hanya untuk eksistensi saja belum bisa mendapatkan suara yang cukup signifikan. 

Kata Kunci: Marketing Politik, Partai Solidaritas Indonesia, Pemilu 2019. 
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ABSTRACT 

Muhammad Lail Ramadhan, Undergraduate Program, Department of Political Science, 

Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University, 2018. Political Marketing 

of Indonesian Solidarity Party (PSI) Ahead of 2019 General Election. 

Supervisor Team: Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP and Resya Famelasari, S.Sos., 

M.Soc,Sc 

This research studies the political marketing of Indonesian Solidarity Party 

(colloquially known in Indonesia as Partai Solidaritas Indonesia) ahead of 2019 general 

election in Indonesia. The primary objective of this research in particular is to observe the 

process of political marketing of the party and its role in determining party orientation as well 

as in developing its constituency ahead of 2019 general election. This research employs two 

theoretical approaches, namely Lees-Marshment’s approach to study the process the party 

undergoes to determine party orientation and that of Adman Nursal to identify party’s way of 

developing its constituency ahead of general election. The research method employed is 

qualitative-descriptive which specifically emphasizes upon the snowball sampling. The data 

analysis concludes that Indonesian Solidarity Party, in carrying out its political marketing, is a 

market-oriented party. The conclusion is grounded in the party’s platform and the promotion 

thereof which do not comprehensively address and map out market demand as the identification 

and persuasion of market interests and demands are carried out after the formulation of party 

programs. Indonesian Solidarity Party also does not sharply outline its specification of potential 

constituents, because millenials, a group of people which the party seeks to attract, are not 

homogenous in a sense the group do not comprise one identity only but rather multiple and 

heterogenous. The party also do not manage to strike a balance between three approaches it 

draws upon to attract constituents, namely direct and digital campaign through social media 

and lastly, appeal to influential political figures and elites, because the party has yet to be 

politically backed by notable elites and directly identify grass-root interests. Thus, this research 

argues Indonesian Solidarity Party’s participation in the upcoming general election will not 

substantially change the political landscape as its current interest is solely seeking political 

existence affirmation. 

Key words : Political Marketing, Indonesian Solidarity Party, 2019 General Election 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Reformasi politik telah membawa Indonesia menjadi negara dengan  sistem 

politik yang demokratis, yaitu setiap partai politik memiliki kebebasan yang sama 

dalam berpartisipasi, berkompetisi untuk mempengaruhi, dan bahkan berebut 

kekuasaan.1 Perubahan sistem kepartaian di Indonesia menjadi sistem multi-partai 

merupakah salah satu langkah untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik 

bagi Indonesia, hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 

1999 tentang kepartaian. 

Undang-undang terkait kepartaian di Indonesia kembali dilakukan 

perombakan setelah pemilihan umum tahun 1999, karena dirasa tidak sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan. Dimulai dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik telah mengatur tentang syarat-syarat 

pembentukan, larangan, pembubaran, penggabungan, pengawasan dan sanksi 

terhadap partai politik.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 kembali 

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan 

kemudian kembali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.  

Dengan terjadinya perubahan undang-undang partai politik tersebut, 

kontestasi pemilihan umum di Indonesia tetap berlangsung, yang diikuti oleh 

                                                 
1 Muslim Mufti, 2013, Kekuatan Politik di Indonesia. CV Pustaka Setia, Bandung., Hlm 242. 
2 Abdul Mukhtie Fadjar, 2012 Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesi,.

 Setara Press, Malang, Hlm 50. 
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berbagai partai politik. Pada pemilihan umum 2004 sebanyak 24 partai politik turut 

serta, pemilihann umum 2009 terdapat 38 partai politik dan 6 partai lokal Aceh, dan 

pemilihan umum 2014 diikuti 12 partai politik dan 3 partai lokal aceh. 

Perubahan Undang-Undang terkait Partai Politik yang terjadi beberapa kali 

sebagai harapan agar Partai Politik terus tertata dan selalu melakukan 

penyempurnaan agar terciptanya budaya politik yang baik, serta melaksanakan 

fungsinya secara maksimal agar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan 

berbangsa. Pada dasarnya tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk 

menciptakan budaya politik yang tertib, santun, dan bermartabat, karena partai 

politik merupakan pintu utama bagi pengembangan sistem pengkaderan yang 

memadai untuk menghasilkan pemimpin yang mempunyai kehormatan, keadaban, 

dan kemampuan yang baik.3 

Partai politik yang diatur kembali dalam undang-undang mengikuti 

perkembangan sistem demokrasi serta telah berjalannya beberapa kali pemilihan 

umum di era reformasi, keberadaan partai politik di Indonesia dirasa belum mampu 

menjadi titik utama atas keterwakilan dan berjalannya pemerintahan secara 

demokratis. Berdasarkan data Kemenkumham pada tahun 2016 terdapat sebanyak 

73 partai politik yang telah terdaftar secara badan hukum.4 Namun, tidak semua 

berhak untuk ikut dalam pemilu 2019 karena harus melalui verifikasi yang 

dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) 

Geliat politik menuju pemilu 2019 sudah mulai terasa, terdapat 14 partai 

politik yang dinyatakan lolos verifikasi KPU, dari 14 partai tersebut terdapat partai 

                                                 
3 Ibid, hlm 60-61. 
4 Data Partai Politik Berbadan Hukum Kementerian Hukum dan HAM 2016. 
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baru yang akan ikut berkompetisi, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai 

Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, dan Partai Garuda.5 Empat partai 

baru ini akan ikut andil dalam kontestasi pemilu 2019 dan akan menambah serunya 

persaingan antar partai politik. 

Pembentukan Partai Solidaritas Indonesia, cukup melalui proses yang sangat 

panjang yakni dengan mendaftarkan ke Kemenkumham untuk memperoleh Status 

Badan Hukum yang dilakukukan pada 24 Mei 2016 sampai 29 Juli 2016. Alhasil 

PSI berhasil lolos dalam verifikasi kemenkumham dan memperoleh SK Badan 

Hukum dengan nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 2016 terhitung tanggal 7 

Oktober 2016.6  

Partai yang diketuai oleh Grace Natalie ini lahir dari kalangan anak muda dan  

hadir untuk merespon kecenderungan perubahan sosial-politik generasi baru. 

Seperti yang dikatakan oleh ketua umum PSI, “PSI hadir sebagai wadah dan 

penampung aspirasi rakyat terkhusus anak muda, kami hadir untuk menepis 

anggapan masyarakat terutama anak muda yang ‘jijik’ dengan politik.”7  

PSI memiliki peraturan yang mengkhususkan pengurusnya maksimal 

berumur 45 tahun, dan untuk struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

PSI hari ini didominasi usia 20-30 tahun dan juga keterlibatan perempuan mencapai 

angka 70%.8 Hal ini menjadi dasar PSI sebagai partai yang mampu memfasilitasi 

anak muda dalam memberikan perubahan bagi kehidupan di Indonesia. 

                                                 
5 http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/19/kpu-pastikan-14-parpol-ikut-pemilu-2019

 -tidak-ada-waktu-perpanjangan-penyerahan-dokumen diakses pada 3 Novermber, pukul 

 20.00 WIB. 
6 Data Partai Politik Berbadan Hukum Kementerian Hukum dan HAM 2016 
7 www.media.alkhairaat.id/psi-yakin-bisa-lolos-di-pileg-2019/, pada tanggal 16 Oktober 2017, 

  Pukul 12.40 WIB. 
8 www.psi.id, diakses pada 13 September 2017, Pukul 10.00 WIB. 

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/19/kpu-pastikan-14-parpol-ikut-pemilu-2019%09-tidak-ada-waktu-perpanjangan-penyerahan-dokumen
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/19/kpu-pastikan-14-parpol-ikut-pemilu-2019%09-tidak-ada-waktu-perpanjangan-penyerahan-dokumen
http://www.media.alkhairaat.id/psi-yakin-bisa-lolos-di-pileg-2019/
http://www.psi.id/
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Saat ini Indonesia sedang mengalami fenomena bonus demografi, yaitu angka 

usia produktif lebih tinggi dari pada usia non-produktif, puncak dari bonus 

demografi diperkirakan akan terjadi pada 2028-2031.9 Fenomena ini membuat 

besarnya jumlah pemuda yang ada di Indonesia, sehingga keterlibatan anak muda 

dalam pembangunan bangsa tidak bisa dihindarkan. Hal ini menjadi keuntungan 

tersendiri untuk PSI sebagai partai yang pengurusnya harus berusia di bawah 45 

tahun. 

Namun, fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia berdasarkan hasil Survei 

LSI pada tahun 2017, 79% anak muda Indonesia tidak tertarik dengan politik, yang 

menjadi alasan utama adalah citra politik itu sendiri, serta pola rekrutmen yang 

tidak cukup baik.10 Menjadi ketakutan ketika minimnya ketertarikan anak muda 

terhadap politik, di masa depan oligarki politik menjadi hal yang lazim terjadi di 

Indonesia. 

Minimnya ketertarikan anak muda terhadap politik tidak bisa dilepaskan dari 

fenomena hari ini yaitu maraknya pemberitaan hoaks yang terjadi serta besarnya 

kepentingan politik yang dibawa melalui arus media, baik itu media konvensional 

maupun media sosial.  Berdasarkan survei yang dilakukan oleh AJPII pada tahun 

2016 bahwa pengguna internet di Indonesia didominasi oleh anak muda, arus 

informasi yang begitu cepat bisa diakses oleh anak muda, tanpa filter sehingga 

informasi yang diterima bersifat mentah. 

                                                 
9 https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583281/indonesia-dapat-bonus-demografi -kepala

 -bkkbn-bisa-jadi-bencana, diakses pada 4 November 2017, pukul 22.00 WIB. 
10 https://www.merdeka.com/politik/survei-lsi-79-persen-pemuda-tak-tertarik-politik.html 

 diakses pada 5 November 2017, pukul 08.00 WIB. 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583281/indonesia-dapat-bonus-demografi%09-kepala%09-bkkbn-bisa-jadi-bencana
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583281/indonesia-dapat-bonus-demografi%09-kepala%09-bkkbn-bisa-jadi-bencana
https://www.merdeka.com/politik/survei-lsi-79-persen-pemuda-tak-tertarik-politik.html
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Media massa terlebih televisi memiliki peranan tersendiri terhadap 

perkembangan perpolitikan di Indonesia, sebagaimana pengamat komunikasi 

mazhab kritis (critical communication) di barat mengganggap bawah televisi adalah 

sebuah kekuatan yang berpihak dan berusaha mengarahkan masyarakat kedalam 

gaya hidup tertentu sehingga mengkonstruksi cara berfikir masyarakat, dan televisi 

bukanlah media yang netral atau tanpa kepentingan ekonomi-politik.11 

Beberapa media di Indonesia adalah kepemilikan elit-elit politik nasional, 

menjadi bukti bahwa partai politik dan media massa menjadi hal yang sulit untuk 

dipisahkan. Bisa dilihat TvOne kepemilikan keluarga Bakrie di mana Aburizal 

Bakrie adalah mantan ketua umum Partai Golkar, MetroTv kepemilikan Surya 

Paloh dan juga ketua umum Partai Nasdem, dan MNC Group di mana Hary 

Tanoesoedibjo sebagai komisaris utama dan juga sebagai ketua umum Partai 

Perindo. 

Hadirnya PSI menjadi sebuah warna baru bagi masyarakat yang memiliki 

ketertarikan untuk terlibat langsung dalam perpolitikan di Indonesia, terlihat jelas 

bahwa PSI lebih memilih untuk memanfaatkan sosial media secara maksimal. Salah 

satu contohnya yang tertera di Official Website bahwa penjelasan tentang apa itu 

PSI dikemas dengan sebuah video yang cukup menarik, sehingga partai politik tidak 

lagi terkesan membosankan. Selain itu PSI juga kerap membagikan kegiatan yang 

dilakukan oleh partai ini melalui official account-nya melalui youtube.com, salah 

satunya adalah ngobrol solidaritas (Ngobras) yang bertemakan berbeda setiap 

                                                 
11 Nurani Soyomukti, 2013, Komunikasi Politik: Kudeta Politik Media, Analisa Komunikasi 

 Rakyat dan Penguasa, Intrans Publishing, Malang. Hlm 163. 
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videonya dan juga diisi oleh kader PSI sendiri, hingga hari ini sudah sampai pada 

episode ke 18. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh  ketua umum PSI melalui detik.com “Yang 

menurut kita usahanya putih, bukan yang abu-abu. Ada pengusaha retail, 

pariwisata, dan lainnya. Tidak sampai 10 pengusaha yang menyumbang berupa 

dana. Memang tidak begitu besar maka kita hemat-hemat, makanya kita tidak iklan 

di televisi."12 Keterbatasan dana yang dimiliki membuat PSI memanfaatkan sosial 

media dalam kampanye politik dan juga sebagai sarana marketing politik. 

Melalui akun official facebook PSI juga mengatakan bahwa Sosial media 

memiliki peran yang penting dalam kampanye PSI, mulai dari brandawareness 

hingga crowd funding untuk membiayai kegiatan/program PSI yang hingga saat ini 

masih sangat bergantung pada media sosial sebagai senjata utama, selain murah jika 

dibanding dengan media konvensional, media sosial juga sangat dekat dengan para 

milenial yang merupakan target audience PSI. Namun untuk kaderisasi, kerja-kerja 

di tingkat akar rumput dan forum diskusi (kami menyebutkan dengan istilah kopi 

darat, disingkat kopdar) tentu lebih diutamakan karena infrastruktur internet 

Indonesia masih belum merata ke seluruh pelosok, sehingga seimbangnya usaha 

dalam memasarkan PSI itu sendiri di dunia nyata maupun dunia maya.13 

Strategi yang dilakukan oleh PSI sangat menarik jika dibandingkan dengan 

partai-partai pendahulunya, meski pemanfaatan media sosial sudah ada namun 

tidak semaksimal yang dilakukan PSI hari ini. Berdasarkan survey yang dilakukan 

                                                 
12 https://news.detik.com/berita/2945956/grace-natalie-buka-bukaan-soal-sumber-dana-awal-psi 

 diakses pada 12 Oktober 19.30 WIB. 
13 https://www.facebook.com/psi.or.id/ diakses pada 16 September 2017, pukul 21.03 WIB. 

https://news.detik.com/berita/2945956/grace-natalie-buka-bukaan-soal-sumber-dana-awal-psi
https://www.facebook.com/psi.or.id/
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oleh Tetra Pak Index 2017 ada sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia ada 

lebih dari 106 juta orang Indonesia menggunakan media sosial tiap bulannya, di 

mana 85% di antaranya mengakses sosial media melalui perangkat seluler.14 

rukrutmen calon legislatif-pun dilakukan secara terbuka melalui website PSI, selain 

itu untuk menjamin kompetensi calon legislatif juga dilakukan penilaian melalui 

beberapa tahap yaitu, administrasi, pengujian, dan, sosialisasi yang melibatkan 11 

juri independen.15 

Permasalahan yang paling fatal menurut PSI hari ini adalah korupsi dan 

intoleransi sehingga bakal calon legislatif yang disaring memiliki kriteria utama 

yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. PSI ingin caleg tersebut memiliki sikap 

inklusif dan toleran atau memandang positif perbedaan, berkomitmen terhadap 

pemberantasan korupsi.16 

"PSI berencana membangun aplikasi internet di mana pemilih bisa bisa 

menyaksikan rapat-rapat dan keputusan-keputusan anggota DPR yang 

dipilihnya. Publik bisa memberi rating pada para wakilnya. Rating dan 

evaluasi publik itulah yang akan digunakan DPP PSI untuk 

mempertahankan, merecall, atau bahkan memecat anggota DPR 

berdasarkan akumulasi evaluasi publik.Pilihan PSI untuk membangun 

sistem monitoring di mana pemilih bisa mengontrol langsung setiap 

tindakan para wakilnya di DPR, jelas membuat transparansi akan 

terbangun.”17 

 

PSI hadir memberikan sebuah warna baru dalam perpolitikan di Indonesia, 

dengan cara yang baru dan menjanjikan  masyarakat bisa dengan mudah mengakses 

                                                 
14 https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40

 penggila-medsos, diakses pada 01 Januari 2018, pukul 15.00 WIB. 
15 https://psi.id/berita/2017/11/04/uji-kadernya-maju-sebagai-calon-legislatif-psi-libatkan-11

 -tokoh-independen/, diakses pada 05 November 2017, Pukul 08.30 WIB. 
16 http://nasional.kompas.com/read/2017/11/05/13385731/psi-cari-bakal-caleg-yang-toleran

 -dan-anti-korupsi, diakses pada 01 Januari 2018, pukul 15.00 WIB. 
17 http://redaksiindonesia.com/read/prediksi-psi-di-pemilu-2019.html, diakses pada 01 Januari

 2018, pukul 15.00 WIB. 

https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40%09penggila-medsos
https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40%09penggila-medsos
https://psi.id/berita/2017/11/04/uji-kadernya-maju-sebagai-calon-legislatif-psi-libatkan-11%09-tokoh-independen/
https://psi.id/berita/2017/11/04/uji-kadernya-maju-sebagai-calon-legislatif-psi-libatkan-11%09-tokoh-independen/
http://nasional.kompas.com/read/2017/11/05/13385731/psi-cari-bakal-caleg-yang-toleran%09-dan-anti-korupsi
http://nasional.kompas.com/read/2017/11/05/13385731/psi-cari-bakal-caleg-yang-toleran%09-dan-anti-korupsi
http://redaksiindonesia.com/read/prediksi-psi-di-pemilu-2019.html
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informasi politik dari partai politik yang bersangkutan. Seperti halnya yang 

dikatakan oleh Firmanzah, saat ini yang terjadi di Indonesia adalah ideologi sudah 

tidak lagi menjadi alasan masyarakat untuk memilih suatu partai politik, yang 

penting adalah apakah partai bisa membawa bangsa dan negara mencapai kemajuan 

dengan program kerjanya.18 Karena kecenderungan masyarakat hari ini yang 

bersifat pragmatis dalam melihat partai politik, ikat-ikatan ideologis tidak lagi 

menjadi dasar memilih suatu partai. Harapan terbesar adalah kemampuan partai 

dalam menjalankan fungsi partai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 

bangsa sekarang dan kedepannya. 

Oleh karena itu saat ini partai politik sebagai kontestan membutuhkan sebuah 

metode dalam pemasaran ide dan gagasan yang dibawa, melihat bahwa hari ini 

cenderung seragamnya ideologi yang dimiliki partai politik, sehingga 

diperlukannya positioning untuk dapat membedakan satu partai dengan yang 

lainnya. Sehingga dalam penelitian ini menjadi sangat menarik untuk membahas 

terkait “Marketing Politik PSI Menjelang Pemilu 2019”. 

1.2  Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini untuk mengetahui proses Marketing Politik 

PSI Menjelang Pemilu 2019,  adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses marketing politik Partai Solidaritas Indonesia dalam 

menghadapi pemilu 2019 dalam menentukan orientasi partai? 

                                                 
18 Firmanzah, 2008, Mengelola Partai Politik : Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era

 Reformasi, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, hlm 35. 
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2. Bagaimana proses marketing politik Partai Solidaritas Indonesia dalam 

menghadapi pemilu 2019 dalam proses mencari dan mengembangkan 

pendukung? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana marketing politik Partai Solidaritas Indonesia menjelang 

pemilu 2019. 

1. Untuk mengetahui proses marketing politik Partai Solidaritas Indonesia 

dalam menghadapi pemilu 2019 dalam menentukan orientasi partai. 

2. Untuk mengetahui proses marketing politik Partai Solidaritas Indonesia 

dalam menghadapi pemilu 2019 dalam proses mencari dan 

mengembangkan pendukung. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam keilmuan di bidang 

politik terutama dalam pembahasan terkait marketing politik. Mengingat bahwa 

Indonesia sebagai Negara dengan sistem multi-partai, sangat penting membahas 

terkait hal ini. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Dapat memberikan informasi terkait bagaimana marketing politik Partai 

Solidaritas Indonesia menjelang pemilu 2019. 

2. Dapat memberikan informasi bagaimana langkah-langkah dan pola Partai 

Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai partai politik baru dalam marketing politik 

Partai Solidaritas Indonesia menjelang pemilu 2019. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teoritik 

2.1.1  Marketing Politik 

Political Marketing terdiri atas dua kata yaitu “Political” dan “Marketing”. 

Ketika digabungkan menjadi Political Marketing atau Marketing Politik menurut 

Adman Nursal adalah strategi politik untuk membentuk serangkaian makna politis 

tertentu di dalam pemikiran yang ada di kalangan pemilih, yang dimaksud manka 

politis inilah yang menjadi output penting marketing politik yang menentukan 

pihak mana yang akan dipilih dan pihak mana yang akan memilih.1 

Menurut Kaskeala marketing dibangun sebagai penerapan teori manajemen 

pemasaran untuk praktek dan teori politik. Hal ini dibangun pada asumsi bahwa 

kegiatan politik bisa dilihat sejalan dengan kondisi marketing tradisional.2 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Kotler dalam A Theoretical approach to political 

marketing, bahwa dari 10 jenis entitas penerapan marketing, terdapat enam entitas 

yang bisa ditemukan dalam marketing politik, yaitu, peristiwa, orang, tempat 

(sebagian), organisasi, informasi dan ide.3 

“There are of course many apparent parrarels betwenn the selling of 

politicians and the selling of certain products. Most obviously, political 

sell and abstract and intangible product; it is value laden; it embodies a 

certain level of promise about the future, some kind of attractive live 

vision, or anything whose statisfactions are not immediate but long-

term, vangue and uncertain. Vendors of product which share the above 

                                                 
1 Adman Nursal, 2004, Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, PT. Gramedia 

 Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 8. 
2 Dr. Yakup Durmaz dan Emre Direkci, 2015. A Theoretical Approach to Political Marketing,

 Global Journal of Management and Business Reseearch: E Marketing, Vol, 15 Issue 10.  
3 Ibid. 
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characteristics will have legitimate things to say to politicians and the 

analogies are with promise-base offers.”4 

 

Dalam The Marketing of Political Marketing, dijelaskan di atas Nicholas 

O’Shaughnessy mengakatan, bahwa terdapat banyak persamaaan dalam hal 

menjual politisi dan menjual produk usaha, namun semu. Politisi menjual sesuatu 

yang abstrak dan sarat akan nilai, ide, dan janji-janji tentang masa depan, tentang 

visi kehidupan yang atraktif, atau kepuasaan dalam jangka panjang dan dirasakan 

secara tidak langsung, berbeda dengan produk usaha yang dapat dilihat dan 

dirasakan langsung kegunaannya. 

Marketing politik berperan untuk membentuk rangkaian makna politis 

tertentu dalam pemikiran di masyarakat. Rangkaian makna politik yang terbentuk 

dapat dijadikan orientasi untuk mengarahkan pemilih dalam memilih kontestan 

tertentu atau kepercayaan terhadap partai politik. Makna politik dapat menjadi 

output penting dalam marketing politik yang menentukan partai politik mampu 

menanamkan nilai serta menjadi pilihan masyarakat. 

Kontestasi politik di Indonesia dengan partai politik merupakan wadah bagi 

masyarakat untuk berorganisasi dan sangat vital keberadaannya, dimana dengan 

berorganisasi mampu menyatukan orang-orang yang memiliki pemikiran yang 

sama menjadi satu dan bisa berjalan beriringan. Di samping itu keberadaan paratai 

politik itu sendiri merupakan salah satu indikator bahwa suatu negara telah 

menerapkan sistem demokrasi dan dengan keberadaan partai politik merupakan 

                                                 
4 Nicholas O’Shaughnessy, 2001, The marketing of political marketing, European Journal of 

 Marketing, Vol. 35 Issue: 9/10, hlm.1047. 
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wadah bagi masyarakat untuk mengontrol roda pemerintahan suatu negara yang 

sedang berlangsung sebagai pemegang sistem suatu negara.5 

Firmanzah mengatakan bahwa di era multipartai seperti saat ini, marketing 

politik menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan lagi. Bukan hanya partai-partai 

baru dan relatif kecil pendukungnya yang memerlukan marketing politik sebagai 

strategi dalam membentuk citra dan popularitas partai agar mendapatkan suara yang 

memadai, tetapi juga partai-partai besar yang telah eksis dan mapan-pun tidak bisa 

meremehkan kehadiran instrumen yang satu ini.6 

Kemudian dasar pemikiran yang dijadikan marketing dengan politik itu 

adalah metode dan pendekatan yang ada di dalam ilmu marketing agar dapat 

membantu institusi politik dalam rangka membawa produk politik dan distribusi 

produk politik kepada publik dan meyakinkan bahwa produk politiknya lebih unggu 

dibandingkan dengan produk dari partai politik yang lain.7 

Fenomena marketing politik banyak memunculkan pertanyaan kepada 

setiap marketer yang terbiasa dalam konteks dunia bisnis atau ekonomi. Seperti 

halnya di atas bawah perbedaan antara produk politik dan produk usaha bisa dilihat 

dari jangka waktu pemanfaatannya, atau secara langsung dan tidak langsung. 

Berdasarkan sarana yang digunakan bahwa kaitan marketing politik dengan media 

massa sudah sangat kentara, dalam menjalankan iklan-iklan politiknya. Di Amerika 

                                                 
5 Miriam Budiarjo. Op.Cit. hlm 403. 
6 Firmanzah, 2008, Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realita, Yayasan Obor Indonesia,

 Jakarta, Hlm 145. 
7 Ibid, hlm 147. 
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Serikat, uang disalurkan ke pasar media yang paling menguntungkan (diukur 

dengan jumlah peralihan suara atau pemilih baru) dalam kampanye pemilu.8 

Marketing politik dapat berjalan secara efektif ketika partai politik dapat 

merumuskan satu fokus (sasaran) yang jelas dan kemudian disampaikan kepada 

khalayak masyarakat. Partai politik harus mengenal konstituen, simpatisan dan 

secara terus menerus mengamati apa yang dilakukan oleh pesaingnya, hingga 

mampu mencapai target yang diinginkan. 

“Once general elections became general, advances in political 

marketing responded to developments in the media, often with a time-

lag which owed something to legal inhibitions but rather more to inertia 

in the parties themselves. Growing sophistication in political marketing 

has not been a steady process, but has been  slow and irregular. 

Necessity has been the mother of invention, with innovation in 

technique springing most often from well-led parties seeking a solution 

to electoral difficulties.”9 

 

Martin Harrop menjelaskan dalam Political Marketing, bahwa ketika 

pemilihan umum menjadi suatu hal yang umum, kemajuan dalam marketing politik 

tergantung pada perkembangan media, sering terdapat hambatan legal hukum tetapi 

lebih tergantung pada kelemahan partai itu sendiri. Kemajuan dalam marketing 

politik tidak dalam poreses yang tetapi lambat dan cendering tidak lancar, inovasi 

muncul seringkali disebabkan karena partai-partai yang sedang mencari solusi 

dalam kesulitan pemilihan umum. 

Dalam perkembangan marketing politik bahwa tidak bisa dipisahkan dari 

ilmu tentang prilaku yang mempengaruhi sikap individu, bagaimana sikap bisa 

                                                 
8 Richard S. Katz dan William Crotty, 2014. Handbook Partai Politik, Penerbit Nusa Media,

 Bandung. hlm 865. 
9 Martin Harrop, 1990, Political Marketing,  Oxford University Press, United Kingdom, Vol. 43

 Issue 3. Hlm 284-395. 
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berubah melalui tindakan persuasi, sebagaimana berdasarkan studi literatur bahwa 

dampak sosial dan pengaruh kelompok pada sikap, persuasi, dan pilihan.10 Dalam 

konteks politik, penelitian tentang sikap dan perubahan sikap fokus untuk 

mengetahui tentang kondisi prefensi individu yang sudah ada sebelumnya terhadap 

satu kandidat atau lainnya yang mungkin bisa memperkuat dan sebaliknya.11 

Berkembangnya zaman mempengaruhi cara dalam melakukan tindak 

persuasi untuk menyampaikan pesan politik terhadap pemilu. Iklan politik melalui 

media konvensional seperti televisi memiliki dua dampak pada pola pemilihan, bisa 

memperngaruhi seseorang untuk memilih atau malah membuat pemilih beralih 

kepada kandidat yang lain.12 Namun melalui media sosial dirasa sangat cocok, 

karena dapat mengukur respon secara langsung sehingga lebih efektif dalam 

penerapan marketing politik.13 

Media sosial adalah prediktor terkuat di antara semua semua bentuk saluran 

informasi, namun harus mengembangkan konten dari media sosial tersebut agar 

bersifat lebih aktif dan menarik, sehingga dapat menghasilkan dukungan yang lebih 

besar.14 Peran media sosial dalam marketing politik salah satu dampak dari 

perkembangan teknologi, partai atau kandidat politik tidak bisa menutup mata 

terhadap akses serta perkembangan tekonologi maupun internet. 

 

                                                 
10 Brett R. Gordon, et al. 2012. Marketing and Politics: Models, behavior, and policy implications.

 Seassion at the 8th Triannial Choice Symposium. Springer Science and Business Media,

 LLC. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Christine B William. 2017. Introduction: Social Media, Political Marketing and the 2016 U.S.

 Election. Journal of Political Marketing. Vol 16. Issue 3, 297-211. 
14 Ibid. 
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2.1.1.1 Marketing Politik Pendekatan Lees-Marshment 

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk menggunakan pendekatan 

marketing politik milik Lees-Marshment, Ia menyebutkan bahwa “Political 

marketing is about political organizations adapting business-marketing concepts 

and techniques to help them achieve their goals.”15 Maksudnya, marketing politik 

adalah perpaduan dua disiplin ilmu marketing dan ilmu politik baik konsep maupun 

hal-hal teknis untuk mencapai tujuannya.  

Pendekatan marketing politik milik Marshment membagi partai menjadi 

tiga tipe yaitu, Partai Berorientasi Product (Product Oriented Party – POP), Partai 

Berorientasi Penjualan (Sales Oriented Party – SOP) , dan Partai Berorientasi Pasar 

(Market Oriented Party – MOP). 

a. Product Orienated Party – POP 

Dalam pendekatan POP menganggap pemilih akan melihat partai 

dari ide/gagasan yang dimiliki, sehingga produk politik didisain tanpa 

melihat sudut pandang pemilih, dan menolak setiap bentuk perubahan 

politik yang sudah diciptakan.16  

Tabel 2.1 Tahapan Partai Berorientasi Produk (POP) 

No. Tahap Pemasaran Deskripsi 

1 Disain Produk Partai mendisain produk politik berdasarkan 

keyakinan nilai yang dimiliki oleh pemimpin dan 

anggota partainya. 

2 Komunikasi Fase dimana partai menyampaikan pesan serta 

produk politiknya kepada para pemilih 

3 Kampanye Kampanye formal sebelum pemilu 

4 Pemilu Pelaksanaan pemilu 

                                                 
15 Jennifer Lees-Marshment, 2001, The Marriage of Politics and Marketing, Political Studie,.

 Vol. 49, hlm. 693 
16 Jennifer Lees-Marshment, 2009, Political Marketing: Principle and Applications, Routledge,

 London and New York, Hlm 46. 
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5 Penyerahan Fase di mana produk politik diterapkan serta 

menepati janji-janji kampanye melalui 

pemerintahan. 

sumber diolah dari Lees-Marshment, Political Marketing: Principle and 

Applications. 

 

b. Sales Oriented Party – SOP 

Pendekatan SOP cenderung sama dengan pendekatan POP, namun 

perbedaannya adalah terdapat satu unsur pemasaran yang tidak ada di dalam 

pendekatan POP, yaitu terdapatnya riset dalam merencang proses 

pemasaran politik, namun jenis partai yang menggunakan SOP tidak 

merubah prilakunya berdasarkan keinginan pemilih, melainkan melakukan 

proses persuasi terhadap pemilih untuk sepakat dengan pesan serta produk 

politik yang sudah dirancang.17 

Tabel 2.2 Tahapan Partai Berorientasi Penjualan (SOP) 

No. Tahap Pemasaran Deskripsi 

1 Disain produk Partai melakukan disain produk politik 

berdasarkan keyakinan nilai yang dimiliki 

oleh pemimpin dan anggota partainya. 

2 Riset Pasar Pada fase ini partai melakukan riset tentang 

tanggapan pemilih terhadap partainya. 

Pemilih akan disegmentasikan berdasarkan, 

pemilih yang menykai partai, yang 

menolak, dan pemilih yang masih bisa 

untuk dipengaruhi. 

3 Komunikasi Setelah dilakukannya riset pasar, partai 

mengkomunikasikan pesan serta produk 

politik mereka berdasarkan segmentasinya 

sehinnga komunikasi bisa dilakukan 

dengan efektif. 

4 Kampanye Kampanye formal sebelum pemilu. 

5 Pemilu Pelaksanaan pemilu. 

6 Penyerahan Fase di mana produk politik diterapkan 

serta menepati janji-janji kampanye melalui 

pemerintahan. 

                                                 
17 Ibid, hlm 46. 
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c. Market Oriented Party – MOP  

Berbeda dengan dua pendekatan di atas, pendekatan MOP dalam 

mendisain produk politik berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari 

pemilih, atau kebutuhan pasar, yang dibantu dengan internal partai dan 

akhirnya diterapkan dalam kebijakan yang ada di pemerintahan.18   

Tabel 2.3 Tahapan Partai Berorientasi Pasar (MOP) 

No. Tahap Pemasaran Deskripsi 

1 Riset Pasar Tahap dimana partai menganalisis 

kebutuhan, keinginan, dan tuntutan pasar 

(pemilih). Bisa melalui riset akademis, atau 

analisis melalui media massa. 

2 Disain Produk Hasil dari temuan tahap pertama didisain 

menjadi sebuah produk politik, seperti 

kebijakan. 

3 Penyesuaian Produk Penyesuaian produk yang sudah dibuat, 

mampu diimplementasikan atau tidak, 

reaksi internal partai, dan kondisi eksternal 

baik itu pesaing dari partai lain maupun 

kelompok yang bisa mendukung produk 

yang dimiliki oleh partai. 

4 Implementasi Fase di mana partai mengimplementasikan 

tujuan partai berdasarkan disetiap level 

internal, untuk melihat antusias dari sebuah 

disain produk politik yang baru. 

5 Komunikasi Tahap dimana partai mengkomunikasikan 

kepada pemilih bahwa produk politik yang 

didisain sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan pemilih, dilakukan secepat 

mungkin sebelum masa kampanye. 

6 Kampanye Melakukan kampanye pemilu, untuk 

mengingatkan pemilih aspek kunci dan 

keuntungan dari produk politik partai. 

7 Pemilu Pelaksanaan pemilu 

8 Penyerahan Fase di mana produk politik diterapkan 

serta menepati janji-janji kampanye melalui 

pemerintahan. 

                                                 
18Ibid, Hlm 44. 
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Kelebihan dari model Marshment ini adalah terdapatnya tiga pendekatan 

yang dijadikan sebagai acuan untuk menganalisis marketing politik, sehingga bisa 

secara komprehensif melihat strategi marketing dalam penyusunan produk politik 

dan orientasi partai politik. Model yang terstruktur dan bertahap, melalui model ini 

bisa dianalisis tiap-tiap step proses marketing politik, sehingga penulis merasa 

model ini cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini, mengingat bahwa PSI 

sebagai partai baru yang masih harus terus melakukan penyesuaian agar bisa 

diterima di masyarakat. 

2.1.1.2 Strategi Marketing Politik Adman Nursal 

Hampir semua ahli memiliki penilaian masing-masing terkait marketing 

politik dalam bentuk yang definitif. Marketing politik yang juga penulis gunakan 

sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah marketing politik model Adman 

Nursal. Marketing politik ini memiliki 4 framewrok, yaitu:19 

1. Pemasaran yang memiliki karakteristik lingkungan yang terdiri dari 

lingkungan yang ada di luar (eksternal) dan ada lingkungan yang focus 

ke dalam (internal) dari setiap partai politik. Faktor-faktor eksternal dan 

internal itu sendiri merupakan input yang diperlukan untuk proses 

pemasaran 

2. Marketing politik yang terbentuk dalam sebuah pemasaran memiliki 

tatanan dan proses yang meliputi serangkaian kegiatan dan aktifitas yang 

terdiri dari strategi marketing (segmentation, targeting, and positioning), 

                                                 
19 Adman Nursal. Op.Cit. hlm 45-46. 
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penyususnan produk politik dan penyampaian produk politik kepada 

pemilih. Strategi marketing pada dasarnya merupakan proses dari 

penyusunan nilai-nilai inti yang sesuai dengan visi-misi dan sumber daya 

kontestan yang dipasarkan. Serangkaian nilai-nilai inti yang disatukan 

menjadi benang merah disebut positioning. Produk politik terdiri dari 

beberapa subtansi (policy, person, party) dan presentasi (medium dan 

konteks simbolis) disampaikan dengan push marketing, pull marketing 

dan pass marketing. 

3. Target dari marketing politik itu sendiri terdiri dari pasar perantara yang 

biasa terdiri dari media massa dan beberapa influencers, serta setiap 

pemilih sebagai pasar dari tujuan. Influencer mempunyai beberapa 

kelompok yang terdiri dari beberapa kelompok kepentingan tertentu, 

para aktivis untuk isu-isu tertentu, konstituen, kelompok rujukan 

(refference groups) dan beberapa kontributor lain kepada partai politik. 

4. Output pemasaran yang punya nilai tersendiri dari hasil akhir sebuah 

proses marketing yang menentukan keberhasilan dari marketing politik 

yang selama ini dijalankan. Standar ukur sebagai meter keberhasilan 

mengharuskan setiap partai politik mendapatkan hasil terbaiknya. 

Hal terpenting dalam marketing politik menurut Adman Nursal adalah 

dilihat dari pendekatan yang digunakan yang terdiri dari beberapa hal pokok, 

pertama yang sebelum melakukan perencanaan skema besar marketing politik harus 

terlebih dahulu memahami tentang positioning. Positioning untuk partai politik 

sendiri dapat dikelompokan dengan berdasarkan persamaan ideologi dan karakter 
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dasar, masing-masing kategori itu memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-

masing.20 

Pada proeses selanjutnya masyarakat akan dengan sendirinya menilai mana 

partai yang akan memiliki ciri khas dan mana yang tidak. Hal ini akan 

memperkokoh teori bahwa sebuah partai harus mempunyai sebuah positioning agar 

dapat mendapatkan perhatian massa.21 Positioning harus dijabarkan sebagai 

marketing politik di dalam ilmu politik agar kredibel dan efektif, yaitu22: 

1. Policy,  adalah tawaran program kerja jika salah satu calon atau kandidat 

dari partai politik itu terpilih, policy merupakan solusi yang ditawarkan 

kontestan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan berdasarkan isu-

isu yang dianggap penting oleh pemilih. Policy yang efektif harus 

memenuhi 3 syarat yaitu menarik perhatian, mudah terserap pemilih, 

dan atribut. 

2. Person, adalah kandidat yang duduk di legislatif atau eksekutif yang 

akan dipilih melalui pemilihan umum, kualitas person setiap kandidat 

akan dilihat melalui dimensi-dimensi yang menentukan sosok kandidat. 

3. Party, partai politik memiliki identitas utama sebagai aset reputasi dan 

identitas estetik. Hal ini akan dipertimbangkan pemilih dalam 

menetapkan pilihannya. Oleh karena itu, dalam marketing politik, 

unsur-unsur tersebut harus dikelola dengan baik. 

                                                 
20 Ibid, hlm 46 
21 Toni A Pito, dkk. 2006. Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Sampao Korupsi. Nuansa

 Cendikia. Bandung. Hlm 205 
22 Ibid, hlm 207 
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4. Presentation, adalah sebagaimana ketiga subtansi produk dari politik 

(policy, person, party) dapat disajikan. Presentasi sangat penting karena 

dapat mempengaruhi makna politis yang terbentuk dalam pemikiran 

setiap pemilih. Presentasi yang dapat disajikan dengan medium 

presentasi yang secara umum dapat dikelompokan dengan menjadi 

objek fisik, calon dan acara yang disajikan untuk kandidat calon. 

Nursal mengkategorikan tiga pendekatan yang dapat dilakukan oleh partai 

politik untuk memasarkan produk politiknya guna mencari dan mengembangkan 

penduduking partai tersebut, yaitu23: 

1. Push-marketing, pendekatan ini dilakukan melaui kegiatan kampanye 

politik secara langsung agar pemilih merasa lebih dekat dengan 

kandidatnya. Diperlukannya kegiatan yang stimulan kepada pemilih 

agar mau mendukung partai politik tersebut. Partai politik perlu 

memberikan alasan yang rasional maupun emosional agar pemilih 

tergerak untuk memberikan dukung terhadap satu kontestan. Pemberian 

stimunus yang rasional dapat dilakukan dengan tanya jawab visi-misi 

dan program kandidat, dan stimulus emosional dapat dilakukan dengan 

mengadakan kegiatan tertentu, seperti blusukan, pengajian, dan juga 

bakti sosial. 

2. Pass-marketing, pendekatan ini menggunakan individu atau kelompok 

yang dapat mempengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya penggalangan 

massa akan sangat ditentukan oleh pemilihan para influencer ini. 

                                                 
23 Firmanzah. Op.Cit. Hlm 217-218 
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Semakin tepat yang dipilih, efek yang diraih pun menjadi semakin besar 

dalam mempengaruhi pendapat, keyakinan dan pemikiran publik. 

3. Pull-marketing, pendekataan ini menitikberatkan pada pembentukan 

image politik yang positif karena pemilih cenderung memilih partai atau 

kontestan yang memiliki arah yang sama dengan apa yang mereka 

rasakan. Dalam pembangunan image politik pemanfaatan media 

menjadi salah satu pemegang peran, media berbayar mau pun yang tidak 

berbayar, salah satunya media sosial, karena pull-marketing harus 

dilakukan dengan massive dan berkelanjutan agar dapat mengarahkan 

opini pemilih kepada target yang ingin dicapai. 
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 Marketing politik model nursal ini lebih kepada pendekatan terhadap pasar 

yang bertujuan untuk mencari dan mengembangkan pendukung sebanyak mungkin, 

yaitu push-marketing, pass-marketing, dan pull-marketing. Akan tetapi Nursal juga 

secara jelas mengatakan bahwa positioning menjadi salah satu poin penting dalam 

marketing untuk mendapatkan perhatian massa yang nantinya dijadikan sebagai 

pendukung partai atau kandidat. 

2.2 Tinjauan Konseptual 

2.2.1 Partai Politik 

Sebelum akhirnya kita membahas lebih lanjut tentang pengertian partai 

politik, maka perlu memahami maksud dari politik itu sendiri. Sejak awal hingga 

perkembangannya terdapat lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik ialah 

usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan 

kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan 

yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. 

Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka 

mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.24 

Dari pemahaman yang beragam, maka peneliti melihat politik sebagai 

kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarkat. Hal-ihwal 

yang menyangkut kekuasaan dalam masyarakat yakni sifat, hakikat, dasar, proses, 

ruang lingkup dan hasil-hasil kekuasaan.25 Jadi ilmu politik disimpulkan sebagai 

yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan 

                                                 
24 Ramlan Surbakti. 2010. Memahami Ilmu Politik. PT. Grasindo. Jakarta. hlm 2. 
25 Ibid., Hlm 7. 
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mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, 

ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Pandangan fungsionalisme 

menyatakan bahwa politik merupakan kegiatan para elit politik dalam 

mempengaruhi pemerintah, membuat dan melaksankan kebijakan umum (who gets 

what, when and how) diantara para ilmuwan yang menggunakan kacamata 

pandangan ini adalah David Easton dan Harold Lasswell.26 

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya 

mempunyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama.27  Kelompok ini mempunyai 

bertujuan untuk meraih  kekuatan politik dan merebut kedudukan politik. Di  

indonesia partai  politik  diartikan sebagai  suatu  organisasi politik yang dibentuk 

oleh sekelompok warga Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sukarela atas 

dasar kesamaan kehandak dan cita-cita  untuk memperjuangkan kepentingan 

anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Ada beberapa 

defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik. 

 Carl.Friedrich: Partai Politik adalah “sekelompok manusia yang 

terorganisir dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan 

pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini 

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idill 

maupun materiil” 

 Sigmund Neumann dalam buku karyanya, Modern Political Parties : Partai 

politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk 

menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat 

                                                 
26Ibid, hlm 8-9. 
27Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

  Hlm 404. 
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melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain 

yang mempunyai pandangan yang berbeda. 

 Giovanni Sartori: Partai politik  adalah suatu kelompok politik yang 

mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu 

menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik.28 

Berdasarkan   definisi   di   atas   partai   politik   pada   umumnya   terwujud 

berdasarkan   persamaan   kehendak   atau   cita-cita   yang   akan   dicapai   bersama 

yang disalurkan melalui pemerintahan. 

Dalam proses pendirian partai politik terdapat tata cara serta syarat yang harus 

dipenuhi yang kemudian dilakukan pendaftaran ke kementerian hukum dan hak 

asasi manusia untuk menjadi badan hukum partai politik, berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 

Pasal 2 ayat 2 hingga berhasil lolos dalam verifikasi adalah:29 

a. Akta notaris pendirian Partai Politik; 

b. Nama, Lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda 

gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh 

lima per seratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang 

bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah 

kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; 

                                                 
28 Ibid. Hlm 404-405. 
29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015.  
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d. Kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai 

tahapan terakhir pemilihan umum; 

e. Rekening atas nama Partai Politik; dan 

f. Tanda bukti pembayaran biaya permohonan melalui bank persepsi. 

Dilihat dari definisi tentang partai politik bahwa kehadiran partai politik di 

negara demokrasi tidak bisa dilepaskan dari ikut andil dalam kontestasi politik, 

yaitu pemilihan umum. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang nomor 7 pasal 

173 ayat 2 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum partai politik untuk menjadi 

peserta pemilu adalah yang sudah melakukan verifikasi ke Komisi Pemilihan 

Umum dan dinyatakan lolos. Berikut adalah syarat verifikasi partai politik peserta 

pemilu30: 

a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tenang Partai 

Politik; 

b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; 

c. Memiliki kepengurusan di 75%  (tujuh puluh lima persen) jumlah 

kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; 

d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan 

di kabupaten/kota yang bersangkutan; 

e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 

perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; 

f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 

1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai 

                                                 
30 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
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politik sebagai mana dimaksud pada huruf c yangdibuktikan dengan 

kepemilikan kartu tanda anggota; 

g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingakatan pusat, 

provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 

h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada 

KPU; dan 

i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai 

politik kepada KPU 

2.2.2 Tipologi Partai Politik 

 Menurut Ramlan Surbakti Tipologi Partai Politik adalah mengelompokkan 

berbegai partai politik yang didasari dengan kriteria tertentu, seperti asas dan 

orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan.31 Pengklasifikasian 

partai politik ini bersifat ideal dan terkadang tidak sesuai dengan realita lapangan 

yang ada, tetapi menjadi poin penting untuk memudahkan dalam memahami partai 

politik. 

 Berdasarkan asas dan orientasinya partai politik diklasifikasikan menjadi 

tiga tipe, yaitu:32 

 

1. Partai Politik Pragmatis  

Partai Politik Pragmatis adalah partai politik yang kegiatan maupun 

program kerjanya tidak terikat kaku pada doktrin dan ideologi tertentu, 

                                                 
31 Ramlan Surbakti. Op. Cit. Hlm 155 
32 Ibid. 
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dalam hal ini perubahan waktu, siatuasi dan kepemimpinan akan juga 

merubah program, kegiatan dan tampilan dari partai itu sendiri. 

2. Partai Politik Doktriner 

Partai Politik Doktriner merupakan partai politik yang memiliki 

program atau kegiatan kongkret sebagai penjabaran dari doktrin maupun 

ideologi partai, atau seperangkat nilai yang dipegang teguh oleh partai 

politik tersebut. 

3. Partai Politik  Kepentingan 

Partai Politik Kepengtingan merupakan partai politik yang dibentuk 

dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, 

agama, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi 

dalam pemerintahan. 

Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota, partai politik diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu:33 

1. Partai Massa, partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan 

jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. 

2. Partai Kader, partai ini mengandalkan kualitas anggota, keketatan 

organisasum dan, disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. 

Berdasarkan basis sosial dan tujuan , partai politik dibagi menjadi empat tipe 

yang berbasis sosial, yaitu:34 

                                                 
33 Ibid. hlm 156 
34 Ibid. hlm 157 
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1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, 

seperti kelas atas, menengah dan bawah, 

2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan 

tertentu, seperti petani, buruh, pengusaha. 

3. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama 

tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, dan 

4. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, 

seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. 

Sedangkan partai politik berdasarkan tujuannya dibagi menjadi tiga tipe partai 

politik, yaitu:35 

1. Partai perwakilan kelompok, partai menghimpun berbagai kelompok 

masyarakat untuk memenangan sebanyak mungkin kursi di parlemen. 

2. Partai pembinaan bangsa, partai yang bertujuan menciptakan kesatuan 

nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit. 

3. Partai mobilisasi, partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah 

pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan 

partaisiasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. 

Tabel 2.4 Tipe Partai Politik Versi Gunter dan Diamond (2003) 

Elite-based parties 
Local notable parties 

clientelistic parties 

Mass-based parties 

Fundamentalist-religious parties 

Pluralist-nationalist parties 

Class-mass parties 

Leninist parties 

Denominational parties 

Ultra-nasionalist parties 

                                                 
35 Ibid. hlm 158 
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Ethnicity-based parties 
Ethnic parties 

Congress parties 

Electoralist parties 

Personalistic parties 

Catch-all parties  

Programmatic Parties 

Movement Parties 
Left-libertarian  

Post-industrial extreme right parties 

Sumber Kompaspedia, Partai Politik Indonesia 1999-2019 : Konstrasi dan 

Dekonsentrasi Kuasa. 

Menurut Dirk Tomsa berbagai penyusunan tipologi partai politik di Asia 

Tenggara umumnya masih menggunakan model yang didasari pengelompokan 

partai di Eropa Barat, padahal model tersebut dinilai gagal dalam memahami 

kondisi historis di luar negara-negara Eropa Barat.36 Tabel diatas adalah model 

yang dikembangkan oleh Gunter dan Diamond di nilai lebih komprehensif dalam 

mengkaji partai politik di luar Eropa, termasuk di Asia Tenggara. 

2.3  Penelitian Terdahulu 

 Terdapat penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai referensi dan juga 

pembanding atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Marketing Politik 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Menjelang Pemilu 2019, sebagai berikut: 

 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 

                                                 
36 Bestian Nainggolan, dkk. 2016. Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan

 Dekonsentrasi Kuasa. Kompas. Jakarta. Hlm 11 

NO Nama Judul Metode Perbedaan Persamaan 

1. Inco Hary 

Perdana, 

2012. 

Political 

Marketing 

Partai Politik 

Baru Menuju 

Pemilu 2014  

(Studi Kasus 

Strategi 

Pemenang 

Partai 

Kualitatif Lokasi 

penelitian, 

waktu 

penelitian, dan 

fokus penelitian. 

Teori yang 

digunakan, momen 

menjelang pemilu, 

dan membahas 

partai politik baru. 
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Sumber: Data diolah oleh peneliti pada tanggal 10 Oktober 2017 

Kajian pustaka pada penelitian ini memilahkan penelitian terdahulu menjadi 

tiga yaitu Pertama, studi dari Inco Hary Perdana,2012, terkait “Political Marketing 

Partai Politik Baru Menuju Pemilu 2014, Studi Kasus, Strategi Pemenangan Partai 

Nasem. Thesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Political Marketing 

Partai Nasdem sebagai partai politik baru dengan tujuan memenangkan pemilu 

legislatif 2014, yang berkhusus pada peran kepemilikan media dalam strategi 

tersebut. Menggunakan metodi penelitian kualitatif, serta melihat fakta bahwa di 

Indonesia politik pertokohan masih sangat lekat sehingga dibahas fenomena Partai 

Demokrat yang memenangkan pemilu karena kekuatan tokoh SBY. Disimpulkan 

bahwa partai nasdem tidak memiliki tokoh yang kuat untuk mendongkratk pemilih 

dalam pemilu 2014. 

Kedua, studi dari Aji Pramono, 2014, tentang penyebab kekalahan PDI-P di 

pemilihan gubernur Jawa Timur pada tahun 2013. Dalam studi ini membahas 

mengenai kekalahan PDI-P dalam pilgub Jatim, padahal PDI-P di Jatim memliki 

Nasional 

Demokrat), 

2. Aji Pramono, 

2014. 

Political 

Marketing 

Partai Politik 

(Studi Kasus 

Kekalahan 

Partai PDI-P 

dalam 

Pemilihan 

Gubernur 

Jawa Timur 

Tahun 2013) 

Kualitatif Lokasi 

Penelitian, 

waktu 

penelitian, dan 

fokus penelitian. 

Teori yang 

digunakan, 

membahas partai 

politik. 

3 Hatta Abdi 

Muhammad, 

2015. 

Strategi 

Kampanye 

DPP Perindo 

Sebagai 

Partai Politik 

Baru di 

Indonesia. 

Kualitatif Lokasi 

penelitian, 

waktu 

penelitian, dan 

fokus penelitian. 

Membahas partai 

baru. 
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massa yang yang besar. Proses dalam membangun program yang dilakukan PDI-P 

telah melihat pasar untuk melihat arah kebijakan yang pro rakyat. Namun tetap 

mengalami kekalahan diduga karena faktor figur calon yang kurang dalam hal 

popularitas dan elektabilitas serta kebijakan partai dari proses pengusungan hingga 

kampanye dirasa kurang diperhatikan secara matang dan strategi kampanye yang 

kurang menarik serta kurang melibatkan media massa. 

 Ketiga, Studi dari Hatta Abdi Muhammad, 2015, tentang Strategi 

Kampanye Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesi 

(Perindo) sebagai Partai Politik Baru di Indonesia. Dalam studi ini membahas 

mengenai strategi kampanye politik Perindo sebagai partai politik baru di 

Indonesia, ditinjau dalam kerangka studi kampanye politik dan komunikasi politik. 

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Perindo telah melakukan proses kampanye 

politik dan komunikasi politik sebagai langkah sosialisasi dan menyebarkan ide 

maupun gagasan yang dimiliki. Perindo memiliki tokoh sentral yaitu Hary 

Tanoesoedibjo tanum belum memiliki karakter yang kuat dalam dunia politik. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. 

 Demikian dengan melihat pada studi kajian pustaka terdahulu tersebut, 

maka kajian atau penelitian terkait “Marketing Politik Partai Solidaritas Indonesia 

(PSI) Menjelang Pemilu 2019” dengan berusaha menemukan bagaimana penjelasan 

mengenai latar belakang berdirinya Partai Solidaritas Indonesia, sebagai partai 

politik tentu akan menjelaskan tentang penjabaran visi-misi, ideologi dan struktur 

dari Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian proses marketing politik partai dalam 

mentukan orientasi partai serta yang menjadi landasan positioning partai yang 

kemudian menghasilkan produk politik partai serta langkah strategis yang diambil 
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dalam menjalankan produk politiknya untuk mengembangkan pendukung. Oleh 

karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat mendatangkan manfaat 

dan memperkaya khazanah kajian dalam ilmu politik. 

2.4  Kerangka Pemikiran 

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai Marketing Politik Partai 

Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu 2019, penulis mencoba membuat kerangka 

atau konsep alur pemikiran yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan penelitian 

dan juga sebagai acuan dalam penyusunan laporan hasil penelitian. Penyusunan 

kerangka pemikiran ini juga bertujuan agar penulis tetap fokus dalam kajian 

penelitian sehingga pelaksanaan penelitian dan pembahasan penelitian tidak 

melebar sehingga dapat menghasilkan penelitian yang memiliki fokus dengan 

konsep awal yang telah ditentukan. Berikut kerangka pemikiran yang dirancang 

penulis dalam penelitian “Marketing Politik Partai Solidaritas Indonesia Menjelang 

Pemilu 2019” adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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Sumber: Data diolah oleh peneliti pada tanggal 24 Oktober 2017. 

 

Kerangka pemikiran ini dimulai dari penjelasan mengenai latar belakang 

berdirinya Partai Solidaritas Indonesian, sebagai partai politik tentu akan 

menjelaskan tentang penjabaran visi-misi, ideologi dan struktur dari Partai 

Solidaritas Indonesia. Kemudian proses pemetaan yang dilakukan oleh PSI 

dilanjutkan dengan tahapan target, pemetaan dilakukan untuk melihat pendekataan 

apa yang dipilih PSI dalam melihan calon pemilih lalu target mana yang menjadi 

lumbung yang bisa dijadikan sebagai massa pemilih PSI hal ini dijadikan landasan 

positioning partai yang kemudian menghasilkan produk politik partai. Berdasarkan 

produk politik dianalisis menggunakan pendekatan Lees-Marshment untuk 

mengetahui orientasi partai, dan juga dianalisis menggunakan model marketing 

politik Adman Nursal untuk memaparkan proses mencari serta mengembangkan 

pendukung. Akhirnya disimpulkan marketing politik PSI menjelang pemilihan 

umum 2019.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis dan Tipe Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena dengan metode ini 

permasalahan dapat digambarkan dengan jelas dan terperinci mengenai Marketing 

Politik Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu 2019. Pendekatan dalam 

penelitian ini merujuk pada tujuan penelitian yakni memberikan gambaran dan 

pemahaman tentang bagaimana Marketing Politik Partai Solidaritas Indonesia 

Menjelang Pemilu 2019. 

 Beberapa definisi mengenai penelitian kualitatif, dinyatakan oleh Bogdan 

dan Taylor seperti dikutip Moleong, yang mendefinisikan metodelogi kualitatif 

sebagai prosedur kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

holistic (utuh). Individu atau kelompok yang sedang diamati haruslah dipandang 

sebagai bagian yang dari suatu keutuhan, tidak boleh hanya mengisolasikan.1 

3.2  Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah yang didasarkan pada 

tingkat kepentingan dan urgensi masalah yang akan dipecahkan. Hal ini dilakukan 

untuk dapat mengarahkan penelitian agar lebih terarah, terperinci dan tidak 

menyimpang dari konsep awal yang telah dibuat. Oleh karena itu fokus penelitian 

ini menempatkan batasan masalah tentang segementasi sertai target yang dilakukan 

oleh PSI dan bagaimana pembentukan orientasi partai dan proses mencari serta 

                                                 
1 Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung. 

  Hlm 4. 
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mengembangkan pendukung partai dalam marketing politik Partai Solidaritas 

Indonesia dalam menghadapi pemilu 2019. 

3.3  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai 

Solidaritas Indonesia yang beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah 

Abang, Jakarta Pusat 10250. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipergunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data sebaik-baiknya dan diolah serta dianalisa 

sesuai dengan kerangka metode penelitian. Sehingga dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah :  

a. Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

 Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul 

data) kepada responden  dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 

direkam dengan alat perekam.2 Penulis melakukan wawancara untuk 

memperoleh informasi yang tidak bisa diperoleh hanya dengan melihat 

objek yang diteliti. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk memperoleh 

data kualitatif, serta untuk mengetahui beberapa permasalahan yang penulis 

hadapi melalui pertanyaan-pertanyaan. 

b. Dokumentasi 

 Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat 

                                                 
2 Soehartono, Irawan.2008. Metode Penelitian Sosial. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm 69 
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berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi.3 Dengan 

dokumentasi penulis bisa menganalis data yang diperoleh dari 

penelitiannya, misalnya dalam bentuk tabel, daftar, dan sebagainya.  

3.5  Teknik Pemilihan Informan 

 Model yang ditawarkan oleh Spradley dalam Webster’s New Collegiate 

Dictionary, seorang informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara 

mungulang kata-kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai 

model imitasi sumber informasi.4  

 Informan adalah orang yang berperan sebagai sumber informasi, secara 

harfiah informan menjadi guru bagi peneliti.  Pengambilan informan dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik snowball sampling, yakni prosedur sampling 

yang dilakukan dengan pengambilan sample dari suatu populasi dan informan yang 

dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian..  

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki 

peran yang cukup penting dalam menentukan dan mengetahui tentang marketing 

politik partai solidaritas Indonesia menjelang pemilu 2019. Selanjutnya narasumber 

yang memiliki concern pada partai politik yang merupakan pihak netral atau tidak 

berpihak yang kemudian memahami persoalan terkait marketing politik.  

Beberapa kriteria yang digunakan untuk pemilihan informan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Informan dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam 

marketing politik PSI. 

                                                 
3 Ibid.,hlm 70. 
4 Ibid.,hlm 72. 
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1. Sumardy, Ketua DPP PSI. 

2. Isyana Bagoes Oka, Ketua DPP PSI. 

3. Tsamara Amany, Ketua DPP PSI. 

4. Shobikin Amin, Ketua DPW PSI Jawa Timur. 

5. Idris Ahmad, Fungsional Manager research and development di DPW 

DKI Jakarta dan Koordinator Kawal Jakarta. 

 Informan tambahan ialah peneliti atau pengamat politik yang merupakan 

pihak netral atau tidak berpihak yang kemudian memahami persoalan 

terkait marketing politik menjelang pemilu 2019. 

1. Dr. Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI/Peneliti Utama 

Widya Graha LIPI Lt. XI 

2. Ahmad Wibowo, Direktur Operasional dan Marketing Poltracking

 Indonesia. 

3.6  Sumber Data 

 Dalam penelitian ini akan disajikan dari berbagai macam sumber data yakni 

sumber data primer dan sumber data sekunder yang diantaranya yaitu : 

a. Data Primer merupakan data, fakta dan informasi yang diperoleh langsung 

oleh peneliti dari lapangan (lokasi penelitian) termasuk juga dari 

narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah segala unsur baik itu 

berupa data dan fakta di lapangan maupun informasi dari narasumber yang 

berkaitan dengan marketing politik Partai Solidaritas Indonesia menjelang 

pemilu 2019. 
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b. Data Sekunder, data dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan 

berupa buku-buku, dokumen, artikel-artikel, serta informasi dari berita-

berita dari media massa yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

3.7  Analisis Data 

 Teknik analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan analisis 

kualitatif, teknik analisa yang digunakan peneliti berguna sebagai alat untuk 

menafsirkan dan menginterpretasikan data yang didapat dari observasi, 

dokumentasi, dan wawancara dengan responden dengan tujuan mendeskripsikan 

dan menganalisis bagaimana marketing politik Partai Solidaritas Indonesia 

menjelang pemilu 2019. 

a. Kondensasi Data 

 Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan atau pentransformasian data yang 

mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkip 

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. 

Dengan kondensasi, data yang akan diperoleh jauh lebih akurat dari pada 

menggunakan reduksi data. 

b. Display Data 

 Display data adalah rakitan organisasi informal yang 

memungkinkan kesimpulan dapat dilakukan yang meliputi gambar atau 

skema, jaringan kerja berkaitan dengan kegiatan kedalam tabel. Dengan 

demikian maksud peneliti melakukan display data bertujuan untuk 
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menyajikan data yang berkaitan kedalam tabel sesuai dengan data yang 

diperoleh.5  

c. Pengambilan Keputusan 

 Akhir dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada 

pemahaman atau penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti 

berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti.6 

 

 

 

                                                 
5 Loc. Cit. 
6 Loc. Cit. 
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BAB IV  

Gambaran Umum 

4.1 Gambaran Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah salah satu partai politik baru di 

Indonesia, partai yang lahir pada tahun 2014 dan disahkan berbadan hukum oleh 

Kemenkumham pada tahun 2016. Saat ini PSI dinyatakan lolos sebagai peserta 

pemilu 2019, yaitu pemilu pertama yang akan dijalankan oleh Partai Solidaritas 

Indonesia. 

4.1.1 Sejarah Pendirian Partai Solidaritas Indonesia 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lahir didasari oleh keresahan sekelompok 

anak muda melihat kondisi perpolitikan di Indonesia, terutama wajah partai politik 

hari ini yang tidak menampilkan serta tidak berfungsi selayaknya partai politik 

dalam sebuah sistem demokrasi. PSI adalah sebuah partai yang benar-benar baru, 

tanpa keterikan secara langsung maupun tidak langsung dengan partai-partai lama 

yang ingin membangun sebuah budaya politik baru dan memutus mata rantai tradisi 

partai politik lama.1 

PSI didirikan karena partai lain tidak berperilaku dan bekerja sebagaimana 

mestinya di dalam sistem demokrasi, partai sebagai salah satu pilar tugas-

tugasnya menjadi representasi rakyat, mereka menjadi wakil rakyat yang 

bisa mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan pada saat partai 

masih oligarki dikuasai oleh sebagian orang keputusan-keputusan yang 

juga dikendalikan oleh sebagian orang, maka partai tersebut tidak 

berfungsi sebagaimana layaknya partai dengan kata lain partai itu 

mengalami malfunction atau tidak berfungsi.2 

                                                 
1 https://psi.id/berita/content/apa-itu-psi/ diakses pada 25 Januari 2018, pukul 19.00 WIB. 
2 Wawancara dengan Sumardy, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, 25 Januari 2018. 

https://psi.id/berita/content/apa-itu-psi/
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 Berangkat dari keresahan tersebut akhirnya PSI di deklarasikan di Bali pada 

November 2014 dan disahkan pada 16 november 2014 di Jakarta, beberapa nama 

yang menjadi deklarator pendirian PSI adalah, Grace Natalie, Raja Juli Antoni, 

Isyana Bagus Oka, Danik, Setya Candra, Sumardy, Karmin, dan Shobikin Amin.3 

Pada tanggal 7 Oktober 2016, PSI dinyatakan lolos dalam verifikasi kemenkumham 

dan memperoleh SK Badan Hukum dengan nomor M.HH-01.AH.01.04 Tahun 

2016.4 

 Pendirian PSI dimulai melalui jaringan pertemanan yang ada, ketika masih 

berada di luar negeri Raja Juli Antoni dan Grace Natalie sudah melalukan 

komunikasi dengan pembahasan tentang apa yang bisa mereka lakukan nanti di 

Indonesia yang akhirnya sepakat untuk mendirikan sebuah partai politik. Raja Juli 

Antoni sebagai mantan Ketua Umum Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) 

melakukan komunikasi dengan teman-temannya yang salah satunya adalah 

Shobikin Amin sebagai pimpinan IPM daerah, sama halnya yang dilakukan oleh 

Grace Natalie menghubungi teman-teman jurnalisnya.5 Internalisasi dilakukan 

kurang lebih satu tahun sehingga pada 2016 PSI mendapatkan SK berbadan hukum. 

 Hingga pada 17 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

menetapkan 14 partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2019, keempat belas 

partai itu dianggap memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara 

nasional yang salah satunya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).6 Dengan 

                                                 
3 Wawancara dengan Shobikin Amin, Ketua DPW Jawa Timur Partai Solidaritas Indonesia,

 Surabaya, 10 Oktober 2017. 
4 Data Partai Politik Berbadan Hukum Kementerian Hukum dan HAM 2016. 
5 Wawancara dengan Shobikin Amin, Surabaya, 10 Oktober 2017. 
6 http://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu

 -2019, diakses pada 25 Febuari 2018, pukul 19.30 WIB. 

http://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu%09-2019
http://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu%09-2019
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dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu, berarti pemilu 2019 adalah pemilu pertama 

bagi Partai Solidaritas Indonesia. 

4.1.2 Garis Besar Perjuangan Partai 

Setiap partai politik dapat dipastikan memiliki sebuah Garis Besar 

Perjuangan Partai (GBPP) yang menjadi sebuah tatanan nilai serta arah perjuangan 

dalam memuwujudkan tujuan dan cita-cita partai. GBPP merupakan salah satu hal 

yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman politik dalam penyusunan 

konstitusi sampai pembentukan program dan kebijakan partai. GBPP memuat hal-

hal bersifat normatif yang dicantumkan sebagai tujuan partai. Tujuan Partai 

Solidaritas Indonesia yang menjadi arah perjuangan partai adalah, “Partai 

Solidaritas Indonesia bertujuan mewujudkan Indonesia berkarakter kerakyatan, 

berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat”7. 

Adapun hal tersebut diterjemahkan dalam fungsi partai, yakni sebagai 

berikut:8 

1. Menggalang solidaritas nasional semesta yang terdiri dari seluruh 

komponen bangsa; 

2. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

3. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi; 

4. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis, 

partisipatif, dan beradab; 

                                                 
7 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSI, hlm 4. 
8 Ibid. 
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5. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi 

ekonomi; 

6. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum; 

7. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia; 

8. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial-

budaya yang egaliter berdasarkan prinsip bhineka tunggal ika; 

9. Memberikan makna baru demokrasi subtantif yang sesuai dengan 

kepribadian bangsa Indonesia; 

10. Memberikan pendidikan politik, kewarganegaraan dan kebangsaan 

kepada seluruh rakyat Indonesia. 

4.1.3 Visi dan Misi Partai Solidaritas Indonesia 

Visi merupakan tujuan jangka panjang sebuah partai politik. Visi adalah 

pernyataan mengenai kondisi dan situasi masyarakat ideal yang ingin diciptakan 

oleh partai politik.9 Adapun visi yang dimiliki oleh PSI adalah sebagai berikut 

“Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragamaan, 

berkeadilan, berkemajuan, dan bermartabat”10. 

 Untuk menjalankan visi yang sudah dibentuk sangat dibutuhkan langkah 

strategis dan taktis yang dikemas dalam sebuah misi, adapun misi PSI yaitu:11 

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang 

ideologis, terorganisir dan terstruktur. 

                                                 
9 Firmanzah. Op.Cit. hlm 107. 
10 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSI, hlm 3. 
11 Ibid. 
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2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional 

melanjutkan angenda reformasi dan demokratisasi. 

3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa 

kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme, 

mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun 

kembali pondasi gotong royong. 

4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai 

prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional 

yang sedang berkembang. 

4.1.4 Platform Partai Solidaritas Indonesia 

Dalam menjalankan sebuah partai haruslah memiliki rencana kerja atau 

platform, PSI setidaknya memiliki 8 platform di beberapa bidang, yaitu:12 

1. Politik, Hukum dan HAM 

Mengefektifkan hubungan antara Legislatif dan Eksekutif, memperkuat 

kedua lembaga dalam menjalankan tugas masing-masing, memperkuat 

kemampuan subtantif serta kelembagaan yang baik, agar berjalannya check and 

balance antar kedua lembaga dengan baik. Mempercepat reformasi birokrasi, 

mempertegas pelaksaan peraturan bahwa birokrasi tidak seharusnya menjadi 

alat bermain politik, merampingkan kementrian yang didasari oleh kajian 

seperti yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). 

Memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pertahanan 

                                                 
12 https://psi.id/cita-cita-psi/, diakses pada 25 Febuari 2018, pukul 20.00 WIB. 

https://psi.id/cita-cita-psi/
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nasiaonal, postur pertahanan nasional yang hendak dibangun harus berfungsi 

mempertahankan seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan. 

2. Hubungan Luar Negeri 

PSI berpandangan terhadap isu-isu penting antar negara, terutama 

pendefinisian ulang hubungan antar-negara yang semakin hari semakin kabur, 

agar negara pada khususnya Indonesia tetap menjaga independensi negaranya 

dalam hubungan luar negeri, untuk meminimalisir intevensi negara lain yang 

masuk dalam proses pemerintahan dalam negeri. 

3. Ekonomi dan pembangunan 

Banyak pihak meragukan manfaat globalisasi dan ekonomi pasar. 

Namun PSI percaya bahwa globalisasi dan ekonomi pasar tidak mungkin 

dilepaskan dari kepentingan nasional kita. Karenanya, PSI turut mendorong 

sistim ekonomi yang terbuka di mana publik menjadi penggerak utamanya. 

Semua pelaku ekonomi dari hulu kehilir diberi ruang yang lapang. Anak-anak 

muda kreatif didorong bahkan diberi insentif untuk terlibat dalam pembangunan 

ekonomi. Indonesia sudah harus mulai bergerak dari ketergantungan pada 

produksi bahan mentah menjadi bagian rantai produksi global. 

4. Sosial, Budaya dan Agama 

PSI akan menjadi partai yang memperjuangkan kemajuan Indonesia 

bagi semua kelompok masyarakat, bukan hanya di Jakarta namun juga di 

seluruh wilayah Indonesia. PSI akan berupaya mengembalikan semangat 

kecintaan terhadap keberagaman dan membangun solidaritas antar-sesama 

terlepas dari status ekonomi, gender, ras, agama, etnik, kondisi fisik dan usia. 
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5. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi 

PSI mendorong perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. 

Untuk itu, negara perlu member ruang yang lebih terbuka bagi pelaku-pelaku 

pendidikan non-negara, seperti pesantren, lembaga swasta, dan lembaga 

pendidikan internasional untuk terlibat dalam proses pencerdasan anak-anak 

Indonesia. Partisipasi warga membangun lembaga-lembaga pendidikan swasta 

harus diapresiasi dan didorong lebih masif untuk member lebih banyak pilihan 

bagi anak didik. Pendidikan nasional harus mampu menampung karakter 

bangsa Indonesia yang kaya akan keragaman. 

6. Lingkungan hidup dan pariwisata 

Kepedulian terhadap lingkungan hidup dan pariwisata menjadi salah 

satu concern PSI, dimana pembangun yang berbasis pembangunan 

berkelanjutan yang memperhatikan ekologi adalah hal yang harus diperhatikan, 

karena keberlangsungan Indonesia kedepannya tergantung dari pengelolahan 

pada era sekarang ini. 

7. Energi dan sumber daya alam 

Energi dan sumber daya alam adalah suatu hal yang penting terhadap 

kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu tantangan terberat di bidang energy 

kedepan adalah bagaimana menyeleraskan antara kebutuhan energy untuk 

industri dan menggerakkan ekonomi di satu sisi, dengan ancaman bencana dari 

perubahan iklim akibat pola kebijakan dan penggunaan energi yang salah di sisi 

lain. Sehingga tidak adanya kerugian yang dialami banyak pihak. 

8. Kesejahteraan masyarakat. 
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Pertama, jika seseorang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai 

manusia yang bermartabat. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan untuk 

bertahan hidup sebagai individu (sandang, pangan, kesehatan, pendidikan) dan 

sebagai komunitas (keluarga, perumahan, pekerjaan). Kedua, jika seseorang 

mampu mengatasi masalah-masalah kehidupannya baik secara mandiri maupun 

dengan bantuan komunitas, lembaga-lembaga sosial, dunia usaha dan 

pemerintah. Ketiga, jika seseorang mampu mengembangkan dan 

memanfaatkan peluang untuk berkembang dan berhasil sesuai potensi dan 

kemampuan diri dan usahanya. 

 

 

4.1.5 Stukrur Organisasi dan Makna Lambang PSI 

Struktur pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas 

Indonesia (PSI), yaitu:13 

1. Ketua Umum  : Grace Natalie 

2. Sekretaris Jendral : Raja Juli Antoni 

3. Bendahara Umum : Suci Mayang Sari 

4. Ketua DPP  : Isyana Bagoes Oka 

5. Ketua DPP  : Sumardy 

6. Ketua DPP  : Tsamara Amany  

7. Wasekjend  : Danik Eka Rahmaningtiyas 

8. Wasekjend  : Satia Chandra Wiguna 

                                                 
13 https://psi.id/pimpinan-pusat/, diakses pada 26 Januari 2018, pukul 20.00 WIB. 

https://psi.id/pimpinan-pusat/
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9. Wabendum  : Lila Zuhara 

Gambar 4.1 Lambang PSI 

 

(Sumber: AD/ART Partai Solidaritas Indonesia) 

Arti lambang Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai berikut:14 

1. Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan 

kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan kesetiaan, solidaritas 

dan kekuatan. 

2. Tulisan PSI merupakan singkatan dari partai solidaritas Indonesia, dengan 

huruf P yang terbuka, menunjukan PSI adalah partai yang terbuka. 

3. Bunga mawar putih adalah lambang solidaritas internasional dengan 

gagasan demokrasi subtantif yang juga termaktub dalam UUD 

4. 1945. 

5. Lima kelopak luar melambangkan Pancasila dan tiga kelopak dalam 

menunjukan Trisakti. 

6. Kepalan tangan putih melambangkan tekad yang suci, optimis, pantang 

menyerah dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa. 

                                                 
14 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSI, hlm 18. 
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7. Warna merah sebagai latar belakang menunjukan bahwa PSI selalu berani 

dalam setiap gerakan politiknya, tanpa pernah gentar pada siapapun yang 

mencoba menghalangi cita-cita bangsa Indonesia. 

4.2 Generasi Millenial 

Generasi Y (generasi millennial) adalah generasi yang lahir pada era 80-

90an. Connected / digital generation atay gen why adalah istilah popular tentang 

generasi ini yang identik dengan karakter inovatif, kreatif, modern, dan berani. 

Millennial merupakan generasi modern yang aktif dan berfikir inovatif tentang 

organisasi, memiliki optimisme dan kemauan untuk bekerja dengan kompetitif, 

terbuka dan fleksibel.15 

4.3 Pemilihan Umum Tahun 2014. 

Pasca reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 4 kali 

pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pada tahun 2019 ini juga Indonesia akan 

menyelenggarakan kembali pemilu yang bertujuan sebagai proses pemilihan 

presiden dan wakil presiden serta anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan 

DPRD Kota/Kabupaten yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia 

jujur, dan adil.16 

Pada pemilu 2014, terdapat 15 Partai Politik yang ikut sebagai peserta 

pemilu 12 partai nasional, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, Partai 

Demokrat, PKB, PAN, PKS, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, PBB, PKP 

                                                 
15 Retnayu Prasetyanti. 2017. Generasi Millennial dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman Ahok.

 Jurnal Polinter Prodi Ilpol FISIP UTA’45 Jakarta. Vol.3 no. 1. 
16 Undang-undang no. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 
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Indonesia dan 3 partai daerah yaitu, Partai Damai Aceh Partai Nasional Aceh, dan 

Partai Aceh. 

Tabel 4.1 

Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014 
No. Partai Jumlah 

Suara 

Proporsi 

Suara 

Jumlah 

Kursi 

Proporsi 

Kursi 

1 PDI Perjuangan 23681471 18,950 109 19,46 

2 Partai Golkar 18432312 14,750 91 16,25 

3 Gerindra 14760371 11,811 73 13,04 

4 Partai Demokrat 12722602 10,181 61 10,89 

5 PKB 11298957 9,042 47 8,39 

6 PAN 9481621 7,587 49 8,75 

7 PKS 8480204 6,786 40 7,14 

8 Nasdem 8402812 6,724 35 6,25 

9 PPP 8157488 6,528 39 6,96 

10 Hanura 6579498 5,265 16 2,86 

11 PBB 1825750 1,461 0 0,00 

12 PKP Indonesia 1143094 0,915 0 0,00 

 total 124966180 100 560 100 

Sumber: Kompaspedia, Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan 

Dekonsentrasi Kuasa. 

 Tabel di atas adalah rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif pada 

tahun 2014, berdasarkan tabel ini 3 besar perolehan suara adalah PDIP, Golkar, dan 

Gerindra dan juga mendapatkan kursi di DPR RI dengan jumlah PDIP 109 kursi, 

Golkar 91 kursi, dan Gerindra 73 kursi. Berdasarkan survei Saiful Mujani Research 

and Consultan (SMRC) sampai saat ini PDIP masih menjadi partai terkuat menuju 

tahun politik 2018 dan 2019.17 

Gambar 4.2 

Kaitan Usia dan Pilihan Parpol 

 

 

 

                                                 
17 https://www.liputan6.com/news/read/3213164/survei-smrc-pdip-partai-terkuat-menuju-tahun-

politik-2018, diakses pada 14 April 2018, pukul 10.00 WIB. 

https://www.liputan6.com/news/read/3213164/survei-smrc-pdip-partai-terkuat-menuju-tahun-politik-2018
https://www.liputan6.com/news/read/3213164/survei-smrc-pdip-partai-terkuat-menuju-tahun-politik-2018
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Sumber: Jurnal Partisipasi Politik dan Prilaku Pemilih Pada Pemilu 2014, Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia 

 Berdasarkan gambar di atas melihat prilaku pemilih pada pemilu 2014 

memperlihatkan bahwa pemilih yang berusia <21 tahun mayoritas memberikan 

suara pada PDI Perjuangan, PAN, dan Gerindra. Sementara itu, pemilih yang 

berusia 22-56 tahun mayoritas memberikan suara pada PDI Perjuangan, Golkar, 

dan Gerindra. Kelompok usia >56 tahun mayoritas memberikan suara pada Golkar, 

PDI Perjuangan, dan PKB. Bisa dikatakan bahwa mayoritas pemilih PDI  dibawah 

21 tahun, kelompok usia produktif yang berusia 22-56 tahun, dan kelompok lanjut 

usia diatas 56 tahun. 

Gambar 4.3 

Pertimbangan Pemilih Pemula dalam 

Memilih Calon Legislatif 
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Sumber: Jurnal Partisipasi Politik dan Prilaku Pemilih Pada Pemilu 2014, Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia 

 Dalam memilih calon legislatif yang akan mewakilinya di DPR, menurut 

hasil survei yang dilakukan, sebanyak 37,21% pemilih pemula melihat dari latar 

belakang caleg tersebut, apakah caleg yang akan dipilihnya memiliki latar belakang 

pendidikan atau pengalaman yang baik. Faktor agama yang sama juga merupakan 

pertimbangan dari 32,56% pemilih pemula dalam menentukan caleg yang akan 

dipilihnya. Sebanyak 27,91% pemilih pemula memilih caleg karena ikut orang di 

sekitarnya. Memilih caleg yang didukung oleh keluarga, teman atau tetangga. 

Bahkan 23,26% pemilih pemula ada yang memilih seorang caleg hanya karena 

caleg tersebut merupakan satu-satunya caleg yang dia ketahui. 

Gambar 4.4 

Pertimbangan Pemilih Pemula dalam 

Memilih Partai Politik 
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Sumber: Jurnal Partisipasi Politik dan Prilaku Pemilih Pada Pemilu 2014, Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Dalam memilih partai politik, bebas dari korupsi adalah hal yang dianggap 

paling penting dan menjadi pertimbangan sebagian besar pemilih pemula (34,88%). 

Faktor tokoh pimpinan partai dan hal-hal baik yang telah dilakukan partai serta 

kader-kadernya menjadi pertimbangan 27,91% pemilih pemula. Sama halnya 

dengan pertimbangan dalam memilih caleg, sebagian pemilih pemula (25,58%) ada 

yang memilih parpol karena pertimbangan bahwa parpol tersebut didukung oleh 

orang-orang di sekitarnya. 
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BAB V  

Pembahasan 

5.1 Marketing Politik Model Lees-Marshment 

Dalam pengertian marketing politik terdapat satu hal yang bisa dijadikan 

sebagai benang merah, bahwa marketing politik bertujuan untuk membentuk 

serangkaian makna politis dalam pemikiran pemilih agar bisa memiliki dukungan 

sebanyak-banyaknya. Pada akhirnya tujuan utama dari marketing politik adalah 

untuk mendapatkan dukungan dalam politik elektoral atau dengan kata lain pemilu 

yang akan berlangsung pada tahun 2019 mendatang. 

 Sebagai partai baru yang tidak memiliki basis massa yang jelas PSI harus 

benar-benar bisa hadir dan membentuk sebuat pemasaran politik yang bisa diterima 

di semua kalangan, karena kemasan produk apapun akan sangat mempengaruhi 

nilai jual dari barang atau jasa itu sendiri. Selain itu, menjadi hal yang cukup berat 

bagi PSI mengingat partai ini dijalankan oleh anak-anak muda yang notabennya 

sering terjadi perbedaan pendapat dengan kalangan masyarakat dengan rentang usia 

yang lebih tua dalam menghadapi permasalahan bangsa. 

 Berbicara anak muda di era sekarang juga berbicara pesatnya perkembangan 

teknologi internet, PSI salah satu partai yang kentara memanfaatkan media sosial 

semaksimal mungkin dengan alasan hemat dan minim biaya, namun tidak hanya 

itu, menurut Idris Ahmad bahwa kantor DPW PSI DKI Jakarta bagian dari 

marketing politik:  

“Semisal kantor ini bagian dari marketing politik juga jadi program 

renovasi kantor ini juga bagian dari marketing politik, lo bisa minjem 

kantor ini mau dipake nih untuk apa, lo dari komunitas mana, kegiatannya 
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ngapain tinggal konfirmasi ke kita dan tidak bayar, itu bagian dari 

marketing kita juga.”1 

Gambar 5.1 Ruangan di DPW PSI DKI Jakarta 

 

Sumber: Diambil oleh penulis 

 Kantor DPW PSI DKI Jakarta juga menjadi salah satu program dari 

marketing politik, karena dalam proses renovasi kantor didisain sesuai dengan 

perspektif anak muda, sehingga terlihat lebih menarik, selain itu salah satu ruangan 

juga bisa dipinjamkan secara gratis kepada komunitas-komunitas yang 

membutuhkan ruangan untuk keperluan tertentu. 

 Produk politik yang dibentuk PSI sendiri adalah salah satu soft launching-

nya PSI, salah satunya yang tertera di sub-bab produk politik adalah Kawal Jakarta, 

Idris Ahmad menambahkan: 

“Mungkin kalau lu nanya marketing politik Kawal Jakarta ini soft 

launching-nya PSI, di media-media mengcapture sendiri-sendiri antara 

Kawal Jakarta dan PSI. Perbandingannya kalau PSI Jakarta bersikap wah 

pasti responnya kenceng, tapi kalau Kawal Jakarta bersikap maka orang-

orang akan liat dulu wah siapa sih ini dan kontennya gimana. Jadi menurut 

gue ini soft selling. Sebenarnya ini sama kayak sperti sayap partai. Tapi 

pendekatannya berbeda, kita mau lebih konstruktif dan produktif.”2 

 Menurut Idris dengan mengedepankan Kawal Jakarta terlebih dahulu dapat 

meminimalisis resistensi dari masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih dulu 

                                                 
1 Wawancara dengan Idris Ahmad, 19 Februari 2018. 
2 Wawancara dengan Idris Ahmad, 19 Februari 2018. 
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mencari tahu apa yang coba dibawa dan disampaikan Kawal Jakarta baru mencari 

siapa dibalik Kawal Jakarta, ketika masyarakat tahu itu PSI dan memang konten 

tersebut edukatif maka di sana proses pemasaran nilai-nilai yang dibawa PSI bisa 

masuk ke dalam masyarakat umum, dan khususnya masyarakat Jakarta. Hal ini baik 

jika bisa dijalankan di semua daerah tapi dengan berbedanya tiap kultur daerah di 

Indonesia PSI harus melakukan inovasi yang baru dengan tujuan yang sama di tiap-

tiap daerah di Indonesia.  

 Dalam bab tinjauan pustaka dijelaskan bahwa terdapat 3 jenis pendekatan 

marketing milik Marshment, yaitu Product Oriented Party (POP), Sales Oriented 

Party (SOP), dan Market Oriented Party (MOP). Masing-masing dari 3 model 

tersebut memiliki perbedaan masing-masing sehingga digunakan untuk melihat 

marketing politik partai dari sisi internal partai sendiri, jika di analisis bahwa PSI 

masuk dalam kategori SOP. 

 Model SOP membentuk produk politik terlebih dahulu baru melakukan riset 

untuk pemasaran dari produk politik tersebut, sehingga jenis ini tidak membuat 

berubahnya perilaku berdasarkan keinginan pemilih, melainkan melakukan 

tindakan persuasi pemilih sesuai dengan pesan atau produk politik yang sudah 

dirancang terlebih dahulu. 

 PSI didirikan atas anggapan bahwa partai lain tidak bekerja sebagaimana 

fungsinya partai politik, hal itu didasari oleh menurunnya tingkat kepercayaan 

publik kepada partai politik, namun yang menarik adalah dalam proses melakukan 

wawancara dengan pengurus PSI baik pusat, DPW DKI Jakarta, DPW Jawa Timur, 

sampai DPD Jakarta Selatan PSI benar-benar menurunkan sebuah nilai yang sama 
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dari atas sampai bawah, sehingga dasar berdirinya PSI sengaja dirancang dan 

mempengaruhi semua kader PSI, salah satunya kebijakan internal partai. 

Beberapa kebijakan internal partai yang beberda adalah pengurus partai 

maksimal berumur 45 tahun dan tidak pernah menjadi pengurus partai politik 

sebelumnya menurut Sumardy menjadi 2 pembeda terpenting PSI dengan partai 

lainnya, karena kita sekarang berada di tengah era teknologi dan bonus demografi, 

inovasi, transparansi, keterbukaan dan yang kedua seseorang yang tidak pernah 

kerja di partai lain sebelumnya otomatis tidak akan terkontaminasi dengan cara 

yang salah.3 

 Kebijakan partai tersebut menjadi sebuah identitas atau ciri dari PSI sendiri, 

ketika berbicara PSI maka hal pertama yang muncul adalah anak muda. Jika 

berbicara tidak terkontaminasi dengan cara-cara lama, sebenarnya kerja-kerja 

politik sebuah partai politik tidak akan jauh berbeda di manapun, yaitu menjalankan 

fungsi partai politik sebagaimana mestinya. Hal mencolok yang dapat menjadi 

pembeda adalah inovasi yang hadir di dalam kerja-kerja politik tersebut. 

Anak muda menurut Sumardy memiliki ide-ide yang berbeda, hal ini 

dibuktikan dengan di beberapa daerah yang sedang melaksanakan serangkaian 

pilkada serentak banyak calon kepala daerah yang melakukan pendekatan untuk 

dukungan politik dari PSI.4  

 Hari ini jika ditelaah lebih jauh PSI tidak benar-benar berbeda dengan partai 

lainnya, namun ada detail-detail kecil yang menjadikan PSI berbeda, 2 kebijakan 

                                                 
3 Wawancara dengan Sumardy, 25 Januari 2018. 
4 Wawancara dengan Sumardy, 25 Januari 2018. 
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diatas adalah salah dua pembeda tersebut, yaitu pengelolaan internal partai dikelola 

orang-orang muda yang kredibel dalam bidang profesional. 

 Dalam pembentukan produk politik juga tidak dilakukan berdasarkan riset, 

tapi apa yang pengurus PSI rasa dibutuhkan, seperti Kartu Sakti dijalankan karena 

memang PSI membutuhkan dana, sehingga dibuat sebuah program dengan label 

partisipasi publik untuk terlibat aktif dalam politik, padahal itu adalah bentuk dan 

kebutuhan dari PSI sendiri. Kawal Jakarta misalnya, Idris Ahmad mengatakan 

bahwa tidak melakukan metodologi riset atau survey yang bersifat langsung ke 

masyarakat, kita melakukan FGD, dari literaatur dan keluhan yang ditangkap. 

Metodelogi yang digunakan seperti itu sehinggi bisa dilihat common sense-nya.5 

Program Kawal Jakarata misalnya, sebagai Ibukota, DKI Jakarta adalah 

salah satu representasi daerah Indonesia walaupun tidak bisa disejajarkan dengan 

kondisi daerah lain di Indonesia. Saat ini DPW PSI DKI Jakarta sedang 

menjalankan sebuah program bernama Kawal Jakarta, program ini dibentuk untuk 

mengawal pemerintahan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru yaitu 

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Wawancara terkait Kawal Jakarta dengan 

koordinator Kawal Jakarta yang juga menjabat sebagai menejer research and 

development di DPW DKI Jakarta, Idris Ahmad, beliau mengatakan: 

”Latar belakang berdirinya Kawal Jakarta sebenarnya adalah momentum 

pilkada DKI Jakarta, kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa walaupun 

tidak memilih gubernur yang sekarang bukan berarti tidak ikut dalam 

memperhatikan Jakarta, melalui ini kita juga sekaligus mengedukasikan 

bahwa proses politik adalah pembelajaran, sehingga kami sebagai anak 

muda ingin menjadi oposisi yang konstruktif, mengkritik berdasarkan 

data, Kawal Jakarta launching pada 15 Oktober 2017.”6 

                                                 
5 Wawancara dengan Idris Ahmad, 19 Februari 2018. 
6 Wawancara dengan Idris Ahmad, Koordinator Kawal Jakarta, Jakarta, 19 Februari 2018. 
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Gambar 5.2 Kawal Jakarta 

 

Sumber: Laman KawalJakarta, www.kawaljakarta.id, Maret 2018. 

 Dalam pembahasan konten yang diperbaharui melalui laman 

kawaljakarta.id tidak dilakukan melalui survey turun ke lapangan, tapi melalui 

Forum Grup Discussion (FGD), literatur, dan keluhan yang diterima maupun yang 

dibaca melalui media, melalu FGD dibuktikan lalu dicari datanya sehingga setelah 

itu konten diperbaharui berupa tulisan maupun aksi nyata ke balai kota. 

Program seperti ini sebenarnya adalah hal yang baik, di sini bisa dilihat 

bahwa PSI kerap menjalankan programnya dan juga diselaraskan dengan 

pemanfaatan teknologi, namun harus diingat bahwa pihak yang menjalankan 

program tersebut adalah partai politik, sehingga tidak bisa dinafikan dibalik ini 

adalah kebutuhan elektoral partai untuk kontestasi politik selanjutnya. Hal ini juga 

di katakan oleh Idris  

“Pertama, jawaban gue adalah gini kita ga menafikkan bahwa ini untuk 

electoral karena ini program partai. Kita nggak akan  ngmong gak kok kita 

gak nyari suara itu nggak mungkin, tapi bukan itu tujuan utamanya itu 

http://www.kawaljakarta.id/
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pertama prinsipnya gitu, jadi kita tujuan utamanya dari edukasi politik dan 

perspektif anak muda.”7 

 Sebagai partai politik, PSI DKI Jakarta sadar bahwa melakukan program 

tidak bisa dilepaskan dari perspektif politik elektoral, mengingat bahwa 2018-2019 

adalah tahun politik. Tetapi, seperti yang dikatakan Idris bahwa bukan itu tujuan 

utamanya, jika sebuah partai politik melaksanakan fungsinya dengan benar maka 

dukungan elektoral akan datang dengan sendirinya. Dilain sisi program ini bagus 

jika PSI mampu menjadi oposisi yang konstruktif untuk tingkatan nasional, namum 

sayangnya tidak demikian. 

 Sehingga jelas bahwa PSI melakukan penyimpulan internal partai terhadap 

program yang akan dijalankan. E-budgeting yang dicanangkan ketika masuk 

parlemen, PSI terkesan menutup mata terhadap fenomena infrastruktur internet di 

Indonesia, seperti “yang penting jalan dulu”. Tidak ada tindakan riset nyata yang 

benar-benar dilakukan PSI dalam merancang sebuah program, ketika program 

dibentuk baru dilakukan tindakan persuasi kepada masyarakat tertentu dan 

membangun narasi bahwa ini adalah yang terbaik, salah satunya generasi milenial 

yang dianggap bisa menerima nilai-nilai yang sedang diperjuangkan oleh PSI. 

 Jika orientasi partai ini dikaji lebih dalam maka terlihat tidak terlalu jelas 

arah geraknya, karena sejauh ini produk politik yang dibentuk baik itu program atau 

kebijakan tidak ada yang benar-benar akan berdampak langsung terhadap 

masyarakat. Terkait target massa yang PSI coba masuk-pun tidak bisa menjadi satu 

kesatuan basis massa karena millenial juga terbagi karena menurut Ahmad Wibowo 

bahwa pemilih di Indonesia hampir 60% ada di pulau Jawa yang artinya bersuku 

                                                 
7 Wawancara dengan Idris Ahmad, 19 Februari 2018. 
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Jawa sehingga walaupun millenial tapi keseharian mereka berbahasa Jawa sehingga 

pendekatan budaya juga harus diperhatikan. 

“Meskipun mereka milenial campur-campur kadang slang Inggris atau 

slang bahasa gaul tapi keseharian mereka tetap bahasa Jawa, nah artinya 

strategi marketing juga harus ada nilai-nilai budaya untuk menjangkau 

generasi bukan untuk Rasis tapi untuk efektifitas pendekatannya. Misal di 

Surabaya, Surabaya sebagai pendekatan yang arek-arek Suroboyo dan 

seterusnya, tidak Jakarta sentris Kalau bahasa Indonesia kaku itu Jakarta 

sentris karena Eskalasi politik ini harus menyebar kalau terus menerus 

repetitif dengan gaya gaul ala Metropolis, lihat saja itu pasti suaranya stuck 

disitu.”8 

 PSI harus benar-benar bisa menganalisis pendekatan yang hari ini memang 

perlu untuk digunakan dalam marketing politik partai, karena pola yang hari ini 

dibangun oleh PSI tidak benar-benar bisa menyentuh masyarakat millenial 

keseluruhan. Selain itu, pembangunan internal partai ini juga perlu diperhatikan 

terkait tidak adanya tokoh sentral yang dimiliki PSI, Dr. Firman Noor mengatakan 

bahwa: 

“Intinya jangan terlalu percaya diri, bahwa idealisme itu cukup. Karena 

dunia politik ini membutuhkan lebih dari hanya sekedar semangat untuk 

merubah, karena juga secara internal level atau tradisi semangat yang 

berbeda-beda akan selalu ada orang yang secara internal itu ngacok, ini 

kita bicara Konflik, kemudian akan menghancurkan barisan, 

membingungkan barisan ini justru butuh tokoh-tokoh untuk 

menenangkannya.” 

Tabel 5.1 SOP ala PSI 

No. Tahap Pemasaran Deskripsi 

1 Disain produk PSI melakukan disain produk terlebih 

dahulu berdasarkan informasi internal, 

seperti pembentukan partai sendiri tidak 

didasari melalui riset atas kebutuhan 

masyarakat, selain itu program yang 

dihadirkan oleh PSI benar-benar untuk 

melakukan branding partai dan keuntungan 

partai sendiri. 

                                                 
8 Wawancara dengan Ahmad Wibowo, 02 Februari 2018. 
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2 Riset Pasar Pada fase PSI melakukan pemetaan untuk 

partai bisa diterima yang akhirnya memilih 

millenial atau anak muda sebagai target 

pasar PSI, yaitu milenial yang progresif, 

terbuka dan nasionalis. Namun, PSI belum 

melakukan riset mendalam atas targetnya 

karena milenial tidak bisa digeneralisir 

sebagai satu-kesatuan. 

3 Komunikasi Komunikasi dalam penyampaian produk 

politik yang hari ini dilakukan oleh PSI 

benar-benar sesuai dengan segmen pasar 

yang mereka tuju, yaitu anak muda yang 

dekat dengan teknologi sehingga bentuk 

komunikasi yang cukup masif dilakukan 

oleh PSI melalui berbagai media sosial, 

namun hal ini dirasa kurang melihat kondisi 

geopolitik Indonesia pada saat ini. 

4 Kampanye Kampanye formal sebelum pemilu, belum 

dilakukan. 

5 Pemilu Belum terlaksana. 

6 Penyerahan Fase di mana produk politik diterapkan 

serta menepati janji-janji kampanye melalui 

pemerintahan. 

Sumber: Diolah oleh peneliti dari pendekatan Lees-marshment 

 Dalam pembahasan ini pendekatan Marshment berfungsi untuk melihat 

proses marketing politik PSI dalam menentukan orientasi partai. PSI merupakan 

partai politik dengan pendekatan Sales Oriented Party (SOP), yaitu partai dengan 

orientasi penjualan. Melalui analisa ini bisa dilihat bahwa PSI mebentuk produk 

politiknya tidak melalui riset yang dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat, tapi 

dibangun berdasarkan asumsi internal atas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

5.2 Marketing Politik Model Adman Nursal 

 Dalam sub bab ini membahas tentang marketing politik PSI melalui 

pendekatan model Adman Nursal, hal-hal yang berkaitan adalah tentang 

segmentasi, target dan posisi dan proses penyampaian pesan untuk mengetahui 
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proses marketing politik yang dilakukan PSI dalam mengembangkan pendukung 

dan pemilih menjelang pemilu 2019 nanti. 

Gambar 5.3 Marketing Nursal 

Proses Marketing 

Strategic Marketing        Bauran Produk        Proses Delivery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Adman Nursal. Political Marketing: Strategi Pemenangan Pemilu  

Nursal juga memiliki 4 macam framework dalam melihat marketing politik 

yang didalamnya mencangkup segmentasi, target, dan posisi selain itu juga terdapat 

3 macam proses delivery, yaitu Push Marketing, Pull Marketing, dan Pass 

Marketing. Dalam proses delivery Nursal berbicara tentang interaksi partai politik 

dengan calon pemilih, bagaimana partai politik mempengaruhi calon pemilih dan 

menggunakan cara seperti apa.  

5.2.1 Segmentasi dan Target 

Masyarakat bersifat multidimensi, masyarakat tersusun dari beragam 

struktur dan lapisan yang masing-masingnya memiliki karakteristik berbeda satu 

dengan yang lainnya.9 Hal ini yang mendasari bahwa segmentasi menjadi penting 

                                                 
9 Firmanzah. 2008. Opcit. Hlm 180. 
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dalam politik karena harus melihat karakteristik masyarakat yang hendak menjadi 

target untuk mendukung nantinya. 

Segmentasi juga adalah pemetaan atas prilaku pemilih. Secara garis besar, 

ada tiga model atau mazhab (school of thought) yang digunakan dalam studi 

perilaku memilih, yaitu model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan 

rasional atau model ekonomi-politik.10 Masing-masing model tersebut memiliki 

pendekatan yang berbeda-beda dalam memahami prilaku dari pemilih. 

Proses segmentasi ini perlu dilakukan oleh sebuah institusi politik yang 

nanti hasilnya akan digunakan dalam menentukan target dari proses marketing 

politik yang dilakukan. Sehingga pemetaan ini akan terlihat jelas untuk sebuah 

institusi politik ataupun partai politik. 

PSI secara jelas sudah menentukan segmentasi mana yang menjadi target 

mereka hari ini. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menargetkan anak muda sebagai 

segmen kader, hal ini diucapkan oleh Sekretaris Jendras PSI.11  Serta menurut 

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi 

Chaniago, PSI mengambil ceruk dari segmentasi generasi milenial yang tidak bisa 

lepas dari gadget serta medsos.12 

Pendekatan yang dilakukan oleh PSI memang cenderung lebih masa kini, 

baik dari pemberian nama dari program ataupun keseluruhan kemasan program itu 

sendiri seperti, pemberian nama atas pertemuan PSI tingkat nasional yaitu 

                                                 
10 RR Emilia Y dan Wawan Ichawanuddin. 2014. Partisipasi Politik dan Prilaku Pemilih Pada

 Pemilu 2014. Pusat Penelitian Politik, LIPI. Jakarta. 
11 https://psi.id/berita/tag/kopdarnaspsi/, diakses pada 17 April 2018, pukul 15.00 WIB. 
12 https://www.indopos.co.id/index.php/read/2018/04/06/133898/gerindra-dan-psi-paling-eksis-di

 -medsos, diakses pada 17 April 2018, pukul 15.00 WIB. 

https://psi.id/berita/tag/kopdarnaspsi/
https://www.indopos.co.id/index.php/read/2018/04/06/133898/gerindra-dan-psi-paling-eksis-di%09-medsos
https://www.indopos.co.id/index.php/read/2018/04/06/133898/gerindra-dan-psi-paling-eksis-di%09-medsos
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Kopdarnas, tingkat wilayah Kopdarwil, dan tingkat daerah Kopdarda. Selain itu, 

program Kartu Sakti, aplikasi berbasis online yang sedang direncanakan jika masuk 

dalam parlemen, penggunaan media sosial yang marak adalah contoh pendekatan 

yang lebih modern. 

Menurut Sumardy karena anak muda itu tidak memiliki beban masa lalu 

sehingga mampu untuk berfikir lebih baik, ide-ide baru yang akan muncul apalagi 

di tengah era teknologi dan bonus demografi, inovasi, transparansi, keterbukaan 

seperti sekarang ini.13 Secara tersirat Sumardy mengatakan bahwa PSI hadir untuk 

pembaharuan proses politik, sehingga yang menjadi target baik pemilih maupun 

kader internal PSI adalah anak muda. 

“Millenial bias dijadikan basis massa, tapi masalahnya siapa yg bisa 

mengontrol milenial? Apakah milenial itu homogen? Jadi cuma bisa 

menjadi target pasar dan PSI pasti punya keberpihakan. Jadi segmented 

dengan sebuah idealism tertentukan dia akan menyasar kalangan tertentu 

aja, tapi untuk kalangan lain, belum tentu. Karena ada nuansa cosmopolis, 

metropolis, dan liberal di PSI ketika itu dicoba untuk diterapkan maka berat 

karena kaum muda pun juga sudah sangat beragam jadi dia segmented 

juga.”14 

Menurut Dr. Firman bahwa berbicara anak muda dan millenial sebagai 

target tidak bisa dijadikan satu-kesatuan, karena menurut beliau millenial tidak 

homogen yang artinya dalam menargetkan millenial PSI juga harus melakukan 

segmentasi lagi agar nilai yang dibawa oleh PSI hari ini bisa diterima oleh kalangan 

yang menjadi sasaran, dan mana yang bisa dan tidak bisa dijadikan target pemilih 

oleh PSI. 

                                                 
13 Wawancara dengan Sumardy, 25 Januari 2018. 
14 Wawancara dengan Dr. Firman Noor, 15 Februari 2018. 
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Jika dilihat dari pemilu 2014 yang lalu bahwa, PDIP, PAN, dan Gerindra 

memiliki suara mayoritas pemilih dibawah usia 21 tahun. Untuk usia 22-56 tahun 

mayoritas juga memberikan suara pada PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. 

Kelompok usia >56 tahun mayoritas memberikan suara pada Golkar, PDI 

Perjuangan, dan PKB. Bisa dikatakan bahwa mayoritas pemilih PDI  dibawah 21 

tahun, kelompok usia produktif yang berusia 22-56 tahun, dan kelompok lanjut usia 

diatas 56 tahun, hal ini bisa dimanfaatkan oleh PSI untuk dianalisa apa yang 

membuat mayoritas suara anak muda dalam mendukung sebuah partai. 

 Dalam memilih calon legislatif yang akan mewakilinya di DPR, sebanyak 

37,21% pemilih pemula melihat dari latar belakang caleg tersebut, apakah caleg 

yang akan dipilihnya memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang 

baik. Faktor agama yang sama juga merupakan pertimbangan dari 32,56% pemilih 

pemula dalam menentukan caleg yang akan dipilihnya. Sebanyak 27,91% pemilih 

pemula memilih caleg karena ikut orang di sekitarnya. Memilih caleg yang 

didukung oleh keluarga, teman atau tetangga. Bahkan 23,26% pemilih pemula ada 

yang memilih seorang caleg hanya karena caleg tersebut merupakan satu-satunya 

caleg yang dia ketahui. 

Dalam memilih partai politik, bebas dari korupsi adalah hal yang dianggap 

paling penting dan menjadi pertimbangan sebagian besar pemilih pemula (34,88%). 

Faktor tokoh pimpinan partai dan hal-hal baik yang telah dilakukan partai serta 

kader-kadernya menjadi pertimbangan 27,91% pemilih pemula. Sama halnya 

dengan pertimbangan dalam memilih caleg, sebagian pemilih pemula (25,58%) ada 

yang memilih parpol karena pertimbangan bahwa parpol tersebut didukung oleh 

orang-orang di sekitarnya. 
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Berdasarkan hal di atas bahwa tidak ada jaminan PSI mampu untuk meraup 

suara mayoritas anak muda maupun pemilih pemula, karena alasan yang dimiliki 

pemilih untuk memilih calon legislatif ataupun partai tidak hanya didasari oleh usia 

mereka saja namun banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. 

5.2.2 Push Marketing 

Dalam konteks sekarang PSI kurang dalam mendekatan yaitu pendekatan 

yang dilakukan secara langsung agar pemilih merasa dekat dengan partai politik, 

hari ini PSI masih didukung oleh orang-orang yang merasa sepemahaman dengan 

nilai yang dibawa oleh partai, hal ini juga dikatakan oleh Sumardy: 

“Iya memang belum dilakukan, tim kami di lapangan fokus kepada 

verifikasi. Nanti kan 18 februari nih, setelah itu baru kita mobilisasi. 

Percuma program-program jalan, oprek, tapi verifikasi ga lolos”15 

Untuk program yang berbentuk kampanye langsung kemasyarakata belum 

lakukan oleh PSI, namun jika diperhatikan bahwa terdapat program PSI masuk 

dalam kategori ini, karena partai melakukan kontak langsung dengan partisipan atau 

pemilihnya. Program ini dibentuk atas dasar biaya politik yang cenderung mahal 

kerap menjadi kendala utama partai politik, jika kecenderungan partai yang ada di 

Indonesia dana partai berasal dari segelintir donatur yang memiliki modal ekonomi 

besar, melalui proses wawancara bahwa PSI mengatakan tidak memiliki donatur 

utama. Hal tersebut yang mendasari PSI membentuk program Kartu Sakti. 

Kartu Sakti adalah sebuah program gebrakan PSI, yaitu Kartu SAKTI 

adalah singkatan dari Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi yang akan 

diberikan kepada setiap orang yang mendonasikan sejumlah dana iuran anggota 

                                                 
15 Wawancara dengan Sumardy, 25 Januari 2018. 
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secara rutin satu tahun sekali.16 Program ini dibentuk atas dasar saling 

membutuhkan antara partai politik dengan anggota partai maupun pemilih pada saat 

pemilihan umum. 

 Partai politik membutuhkan biaya politik yang tidak murah, melalui 

program Kartu Sakti inilah PSI berharap bisa memenuhi biaya politik tersebut dan 

juga melalui program ini masyarakat memiliki “Saham PSI” sehingga bisa terlibat 

dalam pembentukan kebijakan melalui voting online salah satunya. Program ini 

juga muncul karena rendahnya tingkat party id di Indonesia. Berdasarkan survey 

SMRC pada pemilu terakhir (2014) tersisa hanya 11% pemilih yang memiliki party 

id, Sisanya, 89% pemilih tidak merasa partai yang mereka coblos sebagai partai 

mereka.17 

 Terdapat 6 jenis Kartu Sakti PSI yang dikategorikan berdasarkan jumlah 

uang yang didonasikan kepada PSI dimulai minimal Rp 25.000 sampai dengan 

maksimal Rp 1.000.000.000, yaitu:18 

1. Classic: Rp. 25.000,- per tahun 

2. Bronze: Rp. 100.000,- per tahun 

3. Silver: Rp. 1.000.000,- per tahun 

4. Gold: Rp. 10.000.000,- per tahun 

5. Platinum: Rp. 100.000.000,- per tahun 

6. VVIP: Rp 1.000.000.000,- per tahun 

                                                 
16 https://teman.psi.id/kartusakti/, diakses pada 14 Maret 2019, pukul 20.00 WIB. 
17 https://teman.psi.id/kartusakti/, diakses pada 14 Maret 2019, pukul 20.00 WIB. 
18 https://teman.psi.id/kartusakti/, diakses pada 14 Maret 2019, pukul 20.00 WIB. 

https://teman.psi.id/kartusakti/
https://teman.psi.id/kartusakti/
https://teman.psi.id/kartusakti/
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Jumlah uang yang didonasikan mendapatkan manfaat serta peluang 

komunikasi yang sama, tidak ada perbedaan berdasarkan jumlah tersebut baik Rp 

25.000 maupun Rp 1.000.000.000. adapun kegunaan dari Kartu Sakti adalah 

sebagai berikut:19 

1. Political Privilege 

- Mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PSI. 

- Mengikuti online voting menentukan arah kebijakan PSI. 

- Mengikuti kegiatan Kopdarnas, Kopdarwil dan Kopdarda. 

 

2. Communication Access  

- Dapat berkomunikasi dengan legislatif dan eksekutif dari PSI. 

- Dapat menilai kinerja anggota legislatif dari PSI. 

- Dapat berinteraksi dengan pengurus PSI level DPP, DPW dan DPD. 

  Melalui program ini PSI sendiri memiliki target untuk mengumpulkan uang 

1 triliun rupiah dalam 1 tahun, PSI sudah memiliki target dan hitungan matematis 

dan dianggap logis untuk bisa mendapat 1 triliun rupiah dalam 1 tahun. Hal ini 

disampaikan oleh Sumardy ketika wawancara, yaitu: 

“Nah kami punya target yang kartu berbayar anggota, kami punya target 

mendapat satu triliun dari mana. Ada sejuta orang Indonesia yang 

menyumbang sejuta setahun. Sejuta setahun itu murah, karena kalau dibagi 

12 perbulannya hanya 83 ribu. Bagi orang di kota, 83 ribu itu sama seperti 

mereka ngurangi minum kopi 2 kali aja. Jadi kalau sejuta orang nyumbang 

sejuta pertahun maka dikalkulasikan menjadi 1T. dengan 1T PSI bisa 

berkampanye, rekrutmen caleg dsb.”20 

                                                 
19 https://teman.psi.id/kartusakti/, diakses pada 14 Maret 2019, pukul 20.00 WIB. 
20 Wawancara dengan Sumardy, 25 Januari 2018. 

https://teman.psi.id/kartusakti/
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Hal di atas adalah kalkulasi simpel, mungkin akan lebih kompleks 

mengingat terdapat 6 jenis kartu sakti karena jumlah uang yang didonasikan akan 

lebih variatif daripada Rp 1.000.000, tetapi program ini terlihat realistis jika 

dijalankan di kota-kota yang tingkat penghasilan yang cukup tinggi.  

5.2.3 Pull Marketing  

Pendekatan yang paling masif dilakukan oleh PSI adalah Push Marketing 

yaitu strategi dalam menyampaikan pesan pendekatan yang digunakan dengan 

memanfaatkan media massa baik elektronik, cetak, maupun pemanfaatan media 

sosial. PSI untuk saat ini tidak terlalu memanfaatkan media elektronik dan cetak 

karena cenderung lebih mahal, namun sering kali pengurus PSI melontarkan 

tanggapan atau pesan melalui akun media sosialnya yang besifat kontroversial dan 

vokal. 

 Salah satunya adalah Tsamary Amani yang sempat terlibat perdebatan 

dengan politisi nasional dan seorang wakil ketua DPR Fahri Hamza melalui twitter 

dan akhirnya dipertemukan dalam sebuah acara televisi Indonesia Lawyers Club 

(ILC), sehingga bermula dari sana nama Tsamara sendiri mencuat ke permukaan 

dan berdampak langsung terhadap pengetahuan publik terhadap PSI karena 

Tsamara Amany adalah ketua DPP PSI, yang lainnya Sekertarus Jendral PSI Raja 

Juli Antoni beberapa minggu yang lalu diduga menyindir salah satu politisi nasional 

yang juga wakil ketua DPR Fadli Zon. 

 Berdasarkan observasi peneliti bahwa PSI vokal dan menimbulkan 

kontroversi seperti ini bagian dari pemasaran elit politik PSI sendiri, selain untuk 

branding personal yang tidak bisa dilepaskan dari latar belakang mereka sebagai 
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Sekjend PSI dan ketua DPP PSI, sehingga hal ini berdampak baik salah satunya 

adalah masyarakat luas semakin mengenal hadirnya PSI. Sehingga, karena 

lawannya adalah politisi nasional dan juga pejabat negara maka media elektronik 

maupun cetak secara berbondong-bondong akan membahas terkait hal itu dan PSI 

itu sendiri. 

Indonesia saat ini memasuki era melek teknologi, seperti yang tertulis di 

latar belakang bahwa menurut survey yang dilakukan oleh Tetra Pak Index pada 

tahun 2017 terdapat sekitar 132 juta pengguna internet di Indonesia dan ada lebih 

dari 106 juta orang menggunakan media sosial setiap bulannya, dengan kata lain 

bahwa 40% penduduk Indonesia sudah bisa mengakses internet dan dapat 

berinteraki melalui sosial media. PSI sendiri memiliki beberapa website maupun 

akun di media sosial, yaitu: 

Gambar 5.4 Website PSI 

 

Sumber: Website PSI,www.psi.id, Maret 2018. 

 Website PSI bisa diakses melalui www.psi.id dan terdapat 8 kolom untuk 

mempermudah pengguna dalam mencari informasi tentang PSI, yaitu: Beranda, 

Tentang PSI, Sikap PSI, Liputan, Galeri, Kolom, Dukung, dan Basecamp. Selain 8 

tersebut di dalam website PSI juga terdapat gambar beberapa sosial media yang 

http://www.psi.id/
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dimiliki oleh PSI dan ketika diklik akan terhubung langsung dengan akun yang 

dimiliki oleh PSI di sosial media tersebut, selain itu program yang sedang 

dijalankan oleh PSI juga bisa di akses dari sana. 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Website TemanPSI 

 

Sumber: Website temanPSI, www.temanPSI.id, Maret 2018. 

 TemanPSI.id adalah laman yang disediakan oleh PSI untuk membagi 

program yang sedang PSI jalankan yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat 

seperti Kartu Sakti yang bisa diakses melalui website ini untuk masyarakat bisa 

terlibat selain itu juga agar para simpatisan PSI bisa saling terhubung, karena 

pengguna laman TemanPSI bisa melakukan pendaftaran dan memiliki akun pada 

laman ini secara geratis. Selain Kartu Sakti, saat ini di laman TemanPSI juga 

terdapat kolom poling untuk Cawapres dan Kabinet Jokowi 2019. 

Gambar 5.6 Laman Facebook PSI 

http://www.temanpsi.id/
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Sumber: Laman official facebook PSI, Maret 2018. 

 Laman Facebook yang dimiliki PSI ini cukup besar dibanding sosial media 

yang lainnya, hal ini didasari oleh jumlah yang menyukai dan yang mengikuti 

laman FB PSI, untuk yang mengikuti berjumlah kurang lebih 1.800.000 orang dan 

yang menyukai laman ini juga berkisar di angka yang sama. 

Gambar 5.7Akun Instagram PSI 

 

Sumber: Instagran resmi PSI, Maret 2018. 

 Instagram menjadi salah satu sosial media paling popular pada saat ini, tidak 

mengherankan ketika PSI memiliki akun di platform ini, sampai saat ini akun 

instagram PSI memiliki sebanyak 63.3 ribu pengikut. Aktif di instagram adalah 

salah satu langkah yang baik untuk menarik simpati anak muda karena berdasarkan 

survey yang di lakukan oleh Taylor Nelson Sofres (TNS) Indonesia pada 2016 

bahwa kalangan anak muda (18-24 tahun) mendominasi penggunaan Instagram di 

Indonesia dengan persentase sebanyak 59%, sementara di urutan kedua berasal dari 
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usia 25 – 34 tahun, dan posisi terakhir adalah pengguna yang berusia 34 – 44 

tahun.21   

 

 

 

Gambar 5.8 Akun Twitter PSI 

 

Sumber: Akun Twitter resmi PSI, Maret 2018. 

 Akun twitter yang dimiliki PSI adalah @psi_id #PSInomor11 yang sampai 

saat ini memiliki pengikut berjumlah kurang lebih 69 ribu sedikit lebih banyak dari 

pada akun instagramnya. 

Gambar 5.9 Youtube PSI 

                                                 
21 https://dailysocial.id/post/riset-tns-generasi-terpelajar-dominasi-pengguna-instagram-di-

indonesia, diakses pada 15 April 2018, pukul 19.00 WIB. 

https://dailysocial.id/post/riset-tns-generasi-terpelajar-dominasi-pengguna-instagram-di-indonesia
https://dailysocial.id/post/riset-tns-generasi-terpelajar-dominasi-pengguna-instagram-di-indonesia
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Sumber: Akun Youtube Resmi PSI, 2018. 

 Terdapat 6 Gambar website dan official account media sosial milik PSI, 

melalui 6 hal ini juga PSI gencar dalam menyebarkan informasi terkait program-

program yang akan, sedang, dan sudah dilakukan PSI, tidak hanya itu di akun 

youtube PSI juga membagikan diskusi interaktif Ngobrol Solidaritas (Ngobras) 

yang dilakuan untuk membahas isu-isu faktual yang ada, dilakukan dengan 

mengundang 1 narasumber dalam tiap episode Ngobras, namun sekarang sedang 

beralih fungsi sebagai sarana untuk mengunggah video wawancara calon legislatif 

PSI.  

Akun youtube memiliki 10 ribu akun yang berlangganan dan beberapa 

video dilihat lebih banyak daripada jumlah yang berlangganan, jika dilihat dari 

jumlah yang mengikuti mungkin tidak bisa dikatakan efektif atau tidak namun 

mengingat waktu yang cukup sebentar ini sebuah keberhasilan bagi PSI, dan 

harapannya efek domino yang dimunculkan melalui media sosial selalu menjadi 

harapan PSI, yang nantinya memberikan PSI kesempatan untuk terlibat di dalam 

parlemen 
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Sebuah partai politik tanpa delegasi di dalam parlemen sama halnya tidak 

memiliki kekuatan untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dalam sebuah sistem 

pemerintahan, dalam kata lain kehilangan salah satu fungsinya sebagai partai 

politik. Dalam sebuah sistem demokrasi legislatif memiliki posisi yang setara 

dengan eksekutif, yang berbeda hanya pada pembagian peran, fungsi, dan tanggung 

jawab masing-masing lembaga pemerintahan. 

Legislatif adalah lembaga yang memiliki 3 fungsi, yaitu pengawasan, 

anggaran, dan legislasi. Artinya legislatif berhak melakukan pengawasan atas 

berjalannya pekerjaan teknis yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif berhak 

melakukan penetapan atas anggaran nasional untuk DPR dan anggaran daerah 

untuk DPRD, serta legislasi yang berhak melakukan pembuatan undang-undang. 

 Sebagai partai politik yang akan ikut dalam pemilihan umum pada 2019, 

PSI sadar harus mempersiapkan calon-calon delegasi dari partainya dengan baik, 

kandidat yang dipersiapkan untuk ikut kontes politik harus benar-benar mewakili 

nilai-nilai yang menjadi perjuangan PSI dalam pembentukan kebijakan. Dengan 

jargon anti-korupsi dan anti-intoleransi PSI telah membuat standarisasi untuk calon 

anggota legislatif yang akan maju melalui PSI, yaitu:22 

1. Setiap Pengurus dan anggota PSI yang telah memenuhi persyaratan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak dan kesempatan 

yang sama untuk menjadi Bacaleg di DPR RI. 

2. Bacaleg tidak cacat moral, tidak terkait dengan tindakan kriminal, tidak 

pernah melakukan tindakan korupsi dan Intoleran. 

                                                 
22 www.psi.id diakses pada 10 maret 2018, pukul 21.00 WIB. 

http://www.psi.id/


80 

 

3. Bacaleg tidak pernah memiliki catatan sebagai pelaku Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) dan tindakan merendahkan martabat perempuan, 

dan tidak melakukan tindakan poligami/poliandri 

4. Setiap Bacaleg DPR RI hanya boleh mencalonkan diri untuk satu Daerah 

Pemilihan (Dapil) dan tidak dibenarkan mencalonkan diri di DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota. 

5. Melampirkan Surat Keterangan telah melewati tes kesehatan, bebas 

narkoba, tes psikologis dan verifikasi ideologi yang ditetapkan 

mekanismenya oleh DPP PSI. 

6. Caleg PSI terdiri dari Caleg yang berasal dari kader PSI dan Caleg yang 

berasal dari masyarakat (eksternal) yang diwajibkan sejak dini terlibat aktif 

dalam program pemenangan pemilu. 

7. Bacaleg harus mengikuti pelatihan, pembekalan Caleg dan Jurkam yang 

DPP PSI laksanakan dalam rangka pemenangan pemilu 2019. 

8. Bacaleg manandatangani Pakta integritas yang menyatakan ketundukan dan 

kepatuhan Bacaleg terhadap mekanisme organisasi, termasuk hubungan 

antara anggota legislatif, fraksi dan relasi dengan struktur organisasi PSI di 

setiap tingkatan yang ditetapkan oleh DPP PSI. 

Tidak ada permintaan khusus yang dilakukan oleh PSI terhadap calon 

anggota legislatif mereka hanya mendaftarkan di website dan membuat semua 

tulisan dengan tema “Bagaimana Cara Anda Melawan Korupsi dan Intoleransi”, 

dan juga cara PSI dalam melakukan penjarangin anggota legislatifnya cenderung 

berbeda dengan partai lain, bersifat terbuka melalui websitenya dan profesional. 
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 Saat ini penjaringan anggota legislatif PSI sudah memasuki gelombang ke-

2, dalam penjaringan anggota legislatif  PSI melibatkan tokoh-tokoh yang dianggap 

profesional dan kompatibel sebagai dewan juri.  

 

 

 

 

Gambar 5.10 Rekrutmen Calon Legislatif 

 

Sumber: Website www.psi.id, maret 2018. 

PSI sangat serius dalam melakukan penjaringan ini, tidak hanya melibatkan 

orang-orang dari eksternal partai tetapi kegiatan wawancara calon anggota 

legislatif-pun direkam dan bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas melalui akun 

youtube PSI dan lama facebook PSI, sehingga masyarakat luas bisa direct langsung 

untuk memberikan komentar langsung jika ada tindakan diluar PSI yang dilakukan 

dan tidak diketahui, seperti yang dikatakan Sumardy: 

“Publik bisa menilai, caleg harus seperti itu, kepada publik kan bisa 

menilai. Kita tidak tau interview bagus ternyata dulu pernah bawa lari anak 

http://www.psi.id/
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orang masukan aja di online dan kita beri sepakat orang untuk menilai dan 

nanti ada komen terbuka.”23 

Transparansi menjadi salah satu nilai penting menurut PSI dalam 

menjalankan sistem pemerintahan, semua harus terbuka dari awal hingga tidak ada 

permasalahan yang cukup serius di belakang.  

Program yang saat ini sedang rancang oleh PSI juga tidak bisa dilepaskan 

dari penggunaan internet, yaitu sebuah aplikasi berbasis online. Keterbukaan akses 

dan informasi adalah salah satunya bagian dari perkembangan teknologi. Di era 

digital seperta pada saat ini dunia dikemas dengan begitu fleksibelnya, mengetahui 

hal yang terjadi pada suatu tempat dan pada jam tertentu bisa diketahui oleh 

seseorang ditempat dan waktu yang lain, sehingga dunia kehilangan batas yang 

dulunya menjadi penghalang antara satu dan lainnya. 

 PSI selalu berbicara tentang transparansi maupun accessible, tidak hanya 

dalam pengelolaan partai mau-pun informasi terkait uang yang masuk ke dalam 

partai tersebut, saat ini menjelang pemilu 2019 di mana PSI salah satu dari 15 partai 

politik yang akan bertarung untuk memperebutkan kursi legislatif yang berjumlah 

560 tersebut. PSI sendiri memiliki target sebesar 20% yang berarti sekitar 114 kursi 

di DPR RI.24 

 Dengan target 20% tersebut walaupun tercapai atau tidaknya keseluruhan 

target apabila terdapat calon anggota DPR RI dari PSI yang masuk ke dalam 

parlemen PSI sedang merancang sebuah aplikasi berbasis online untuk mengawasi 

serta mengukur kinerja anggota legislatif mereka, berdasarkan wawancara dengan 

                                                 
23 Wawancara dengan Sumardy, 25 Januari 2018. 
24 https://www.era.id/read/M9UOwq-target-tinggi-psi-pada-pemilu-2019 diakses pada 14 maret 

2018, pukul 21.00 WIB. 

https://www.era.id/read/M9UOwq-target-tinggi-psi-pada-pemilu-2019


83 

 

ketua DPP PSI yang juga akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari PSI, 

Isyana Bagoes Oka mengatakan: 

“Jika PSI ada di DPR kami akan bisa diakses oleh masyarakat dan bisa 

memeinta peranggungjwaban. Salah satu caranya adalah PSI tengah 

mengembangkan sebuah system aplikasi seperti Qlue di Jakarta. Kalau 

misalnya Qlue di Jakarta semisal ada jalan rusak bisa diadukan langsung 

sehingga bisa langsung ditanggapi. Sama juga dengan yang telah 

dikembangkan oleh PSI, nanti masyarakat terutama anggota PSI bisa 

mengontrol dan mengevaulasi wakil rakyatnya. Caranya  jika ada yang 

tidak perform dan semacamnya nanti bisa langsung direport di aplikasi. 

Mekanismenya seperti rating bintang Gojek atau Uber.”25 

 PSI akan hadir dengan gebrakan baru jika aplikasi ini benar-benar 

dikembangkan, sebuah inovasi politik yang sangat baik. Aplikasi ini akan 

memudahkan konstituen dalam mengawasi kinerja wakilnya di parlemen. Aplikasi 

ini menjadi sarana yang bisa memberikan nilai atas kinerja wakilnya, menurut 

Isyana jika di partai lain Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dilakukan 

secara tertutup internal partai dengan aplikasi ini PSI akan sangat terbuka. Anggota 

DPR yang rating/nilainya jelek dengan batasan tertentu akan dilakukan PAW 

terhadap pihak tersebut, sehingga anggota DPR dari PSI akan terus berlomba untuk 

memberikan performa yang terbaik. 

 Dengan adanya aplikasi ini juga segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan 

dan berhubungan dengan posisi mereka di parlemen akan di-upload agar bisa 

diketahui oleh konstituennya. Namun, yang bisa memberikan penilaian adalah 

mereka yang sudah melakukan donatur untuk PSI dalam arti lain mereka yang 

secara resmi sudah ikut dalam program Kartu Sakti yang artinya aplikasi ini tidak 

benar-benar terbuka untuk umum. 

                                                 
25 Wawancara dengan Isyana Bagoes Oka, Ketua DPP PSI, Jakarta, 25 Januari 2018. 
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 Di lain kesempatan wawancara dengan Dr. Firman Noor, beliau mengatakan 

bahwa:  

“Aplikasi itu asyik, cool gitu ya, tapi terus untuk apa. Apakah itu bisa 

menjain loyalitas orang untuk memilih? masyarakat sudah sangat antipati, 

kalau saya melihat yang harus diatasi itu adalah bagaimana membuat 

kebijakan yang dibutuhkan ketimbang hingar bingar kayak gitu yang 

menurut saya meriah gitu ya. Apakah kita membutuhkan. Saya tidak ingin 

dianggap terlalu antipati terhadap ide-ide seperti itu, cukup bagus menarik 

satu terobosan dalam makna bahwa kita bisa memberikan penilaian 

terhadap orang yang dianggap kinerja baik atau tidak, tapi apakah cukup 

dengan itu dan juga apakah memang sistem itu tidak bisa dimanipulasi 

terus kemudian apa batasannya kita bilang dia baik atau tidak sementara 

kita nih sibuk kerja.”26 

 Dalam perencanaan sebuah program politik memang tidak bisa jika 

diperhatikan hanya melalui satu aspek saja, banyak sekali perspektif yang bisa 

digunakan. Di samping aplikasi ini tidak benar-benar terbuka untuk umum, aplikasi 

ini juga lebih bersifat politaiment (politik entertaiment) artinya hanya kemasan 

untuk menarik simpati publik namun secara subtansi masih menjadi sebuah 

pertanyaan. Aplikasi ini baik kalau target kita adalah elektabilitas di kota-kota yang 

memang secara infrastruktur internet sudah memadai, sekali lagi PSI akan 

terkendala dengan kondisi daerah yang secara infrastruktur internet masih kurang 

mumpuni, pada akhirnya segelintir orang saja yang mampu untuk menikmati 

program-program yang PSI akan jalankan. 

 Selain itu ketika sudah masuk dalam parlemen PSI ingin keterbukaan juga 

hadir dalam pemerintahan, melalui wawancara dengan ketua DPP PSI yang juga 

sebagai calon anggota DPR RI, Tsamara Amany yang vokal terhadap pencegahan 

korupsi mengatakan: 

                                                 
26 Wawancara dengan Dr. Firman Noor, 15 Februari 2018. 
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“Masalah bangsa sekarang apa yaitu masalah korupsi. Ketika nanti saya di 

DPR masalah itu yang saya fokuskan. Kalau di Jakarta udah mulai, 

misalnya e-budgeting yang sudah bagus. Tapi ini jangan hanya di Jakarta 

tapi juga ke seluruh daerah. Untuk memantau angaran-anggaran yang 

dibuat untuk apa saja dan sebagainya. Tingkat provinsi, kabupaten/kota 

harus bisa kita akses karena itu juga hak kita. Negara harus memberikan 

pertanggungjawaban akan hal tersebut. Tapi kan infrastruktur internet 

daerah lain belum sebagus Jakarta jadi belum bisa digunakan? Itu harus 

dilakukan secara paralel jangan menunggu infrastruktur internet merata 

baru dijalankan.”27 

 Tsamara Amany kerap vokal dalam pembahasan isu-isu korupsi dan hal itu 

pula yang menjadi salah satu fokusnya untuk terlibat langsung dalam pemerintahan 

yaitu dengan cara mencalonkan diri sebagai anggota perlemen, menurutnya salah 

satu langkah pencegahan korupsi adalah dengan transparansi anggaran, di era 

digital, yaitu e-budgeting. Harapannya agar semua masyarakat bisa mengakses dan 

mampu memahami alur aliran anggaran negara. 

 Paralel yang dimaksud adalah setiap anggora DPR dan DPRD harus 

memahami permasalahan yang ada di daerah pilihannya, sehingga dianggap 

mampu untuk melakukan itu, tiap anggota DPR/DPRD merancang program e-

budgeting untuk daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi daerah tersebut, 

sembari pembenahan infrstruktur internetnya, ketika internet sudah baik 

menyeluruh e-budgeting sudah benar-benar baik untuk dijalankan. 

PSI sangat sadar atas masuknya Indonesia ke era teknologi ini, pemanfaatan 

internet dan terutama media sosial kerap melakukan baik komunikasi politik, 

kampanye politik, bahkan menginformasikan programnya melalui media sosial dan 

beberapa pengurus pusat PSI yang cukup interaktif melalui akun personalnya. 

Melihat hal ini PSI sadar betul fenomena yang sedang terjadi di Indonesia. Seperti 

                                                 
27 Wawancara dengan Tsamara Amany, Ketua DPP PSI, Jakarta, 25 Januari 2018. 
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yang dikatakan oleh direktur operasional dan marketing Poltracking Indonesia, 

Ahmad Wibowo mengatakan bahwa: 

“Menurut saya bagus ya karena mereka menggunakan perangkat 

instrumen yang kekinian terutama mereka sangat konsen di digital 

campaign atau kampanye digital, ini fokus mereka saya lihat melalui sosial 

media campaign baik Twitter, Facebook, instagram dsb. Ini bisa jadi 

memang eranya multimedia atau digital campaign, selain memberi warna 

mereka menunjukkan bahwa era saling terkoneksi melalui sarana digital 

sehingga ini harus fokus digarap.”28 

 Di lain sisi Ahmad Wibowo juga mengatakan terkait kondisi pemilih di 

Indonesia, bahwa: 

“Jadi ada karakteristik pemilih yang bisa dijangkau dengan multimedia, 

ada pemilih yang belum, saya nggak mau mengatakan tidak ya tapi belum. 

Hal itu berkaitan dengan infrastruktur teknologi kita yang tidak merata 

yang sangat urban sentris dan sangat kota sentris untuk menjangkau 

mayoritas pemilih yang di pedesaan mayoritas di pelosok sana strateginya 

tidak seperti itu strateginya misalnya tatap muka, masih 

konvensionalah.”29 

 Internet bagi sebagian masyarakat di Indonesia memang menjadi salah satu 

kebutuhan saat ini, tapi masih banyak masyarakat di daerah ataupun desa-desa yang 

belum terjangkau oleh infrastruktur internet atau tidak menggunakan internet 

sebagai sarana informasi politik, hanya untuk hiburan. Sehingga seperti yang 

dikatakan oleh Ahmad Wibowo harus diperhatikan oleh PSI, karena tidak bisa 

hanya mengandalkan media sosial saja untuk terlibat dalam politik praktis di 

Indonesia saat ini, hal serupa juga dikatakan oleh Dr. Firman Noor, bahwa: 

“Dalam konteks Indonesia, pertama adalah semua partai sadar perlu media 

sosial, Artinya dalam hal ini, PSI punya kompetitor yang juga serius, 

okelah tapi masalahnya apa memang secara umum masyarakat yang 

bermain media sosial betul-betul mendalami politik, kemudian mengikuti 

kemudian memilih, inikan ada tahapan-tahapan, ga langsung terekspose 

kemudian mudah diyakinkan. Nah ini masalahnya apakah murni hanya 

                                                 
28 Wawancara dengan Ahmad Wibowo, Direktur Operasional dan Marketing Poltracking 

Indonesia, Jakarta, 02 Februari 2018. 
29 Wawancara dengan Ahmad Wibowo, 02 Februari 2018. 
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dengan medsos katanya murah itu bisa meyakinkan sementara orang 

Indonesia itu bisa diyakinkan justru dengan head to head. Apalagi bahasa 

itu punya sejuta makna. Sekali lagi ini PR, tidak bisa sekedar 

mengandalkan medsos, mayoritas masyarakat juga belum make medsos. 

Pulsa mahal, jaringan belum masuk ke daerah pelosok-pelosok.”30 

 Pendapat dari Ahmad Wibowo dan Dr. Firman Noor harus benar-benar 

diperhatikan oleh PSI melihat kondisi Indonesia pada saat ini, karena kultur politik 

Indonesia yang merasa lebih dihargai ketika bertatapan langsung dengan elit politik 

kebanding berkomunikasi jarak jauh, namun PSI masih terkendala beberapa hal 

seperti yang dikatakan oleh Sumardy bahwa: 

“Kita masih fokus verifikasi ya jadi yang masih jalan masih banyak 

bermain di media sosial, produksi konten-konten yang relevan dan 

sebagainya ya nanti setelah verifikasi ya ceritanya bisa berubah, kedua ya 

kalau kemudian proses Galang donasi ini kita bisa mendapatkan duit yang 

signifikan, sehingga marketingnya bisa lebih agresif, beriklan, turun ke 

lapangan dan sebagainya cuman memang dalam tiga tahun terakhir kita 

fokus membangun infrastruktur partai karena peraturan yang memaksa 

kita harus diverifikasi terlebih dahulu. Jadi secara marketing memang 

banyak fokus untuk bermain di media-media murah disesuaikan dengan 

anggaran yang terbatas media sosial bikin video content kita juga ngobrol-

ngobrol jadikan influencer sebagai teman ngobrol.”31 

 PSI sadar bahwa langkah yang diambil dalam pemanfaatan media sosial 

tidak akan cukup jika berbicara konteks Indonesia saat ini, namun menurutnya 

bahwa peraturan yang memaksa untuk membangun infrastruktur internal agar bisa 

lolos verifikasi. Langkah untuk turun ke grassroot akan segera dilakukan oleh PSI 

setelah PSI dinyatakan lolos sebagai partai peserta pemilu 2019, namun sampai saat 

ini belum bisa dipublikasikan, karena sedang dalam pembahasan internal. 

Penyeimbangan antara media sosial dan gerak di dunia nyata adalah perpaduan 

yang akan sangat baik jika keduanya bisa berjalan dengan optimal. 

                                                 
30 Wawancara dengan Dr. Firman Noor, 15 Februari 2018. 
31 Wawancara dengan Sumardy, 25 Januari 2018. 
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 Pemanfaatan media sudah dijelaskan di atas, bahwa PSI sampai saat ini 

benar-benar memanfaatkan media sosial dalam kampanye politik juga proses 

marketing politiknya bahkan semua kegiatan dan program yang dibentuk PSI selalu 

dipublikasi melalui akun sosial media milik PSI,  seperti yang dikatakan Sumardy 

bahwa 

“Marketing politik melalui semuanya, serangan darat, serangan udara, 

pemasaran, pokok komunitas, bertemu langsung, dan survei. Itu akan 

dilakukan, tapi itu belum dilakukan. kamu interview-nya pada masa yang 

salah karna kita belum melakukan itu.”32 

 Mereka yakin akan melakukan proses marketing politik melalui semua 

aspek namun untuk saat ini belum bisa dijalankan, dan ketika ditanyakan mengaku 

belum bisa dipublikasi, sudah peneliti hubungi via email karena PSI lolos verifikas 

tapi dijawab masih dalam rapat internal terkait tindakan selanjutnya. Sumardy juga 

mengatakan benar bahwa PSI masih menafaatkan media sosial, belum melakukan 

turun lapangan.  

5.2.4 Pass Marketing 

Pendekatan yang ke-3 adalah  Pass Marketing yaitu melalui individu atau 

kelompok yang dapat mempengaruhi masyarakat. Dalam pendekatan ini PSI juga 

masih sangat lemah, karena tokoh-tokoh yang hari ini duduk sebagai elit politik PSI 

seakan tidak memiliki pengaruh yang cukup jika berbicara politik elektoral, namun 

jika diperhatikan bahwa Sekjend PSI Raja Juli Antoni adalah mantan ketua Ikatan 

Pemuda Muhammadiyah (IPM) yang mungkin saja bisa menjadi salah satu 

influencer untuk basis massa muhammadiyah, tapi masih sangat sulit mengingat 

                                                 
32 Wawancara dengan Sumardy, 25 Januari 2018. 



89 

 

bahwa Ormas Muhammadiyah sangat dekat dengan Partai Amanat Nasional 

(PAN). 

 Selain Sekjend PSI, juga terdapat Giring Ganesha Djumaryo bakal calon 

legislatif dari PSI yang sebelumnya adalah vokalis dari salah satu band papan atas 

Indonesia yaitu Nidji, Giring membawa angin segar bagi PSI karena jelas bahwa 

sebagai seorang musisi terkenal Giring memiliki penggemar yang tidak sedikit, 

sehingga hal ini bisa berdampak terhadap pandangan anak muda kepada PSI. 

 Melalui pendekatan-pendekatan tersebut belum bisa ditentukan jumlah 

suara yang akan PSI miliki nanti, karena  berdasarkan hasil survei elektabiltas partai 

politik yang dilakukan oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) pada bulan januari 

2018, tingkat elektabiltas PSI hanya 2%.33 Namun, peningkatan jumlah kader PSI 

seluruh Indonesia meningkat, pada tahun 2017 kurang lebih berjumlah 300.000 

orang pada bulan maret 2018 sudah berjumlah kurang lebih 700.000 orang dan 

hampir menyentuh angka 800.000 orang.34 

 Berdasarkan dari pendapat Dr. Firman Noor tentang PSI untuk pemilu 2019 

mendatang adalah: 

“Kalau untuk sekedar eksis mungkin, tapi kalau untuk ya mendapat suara 

yang signifikan belum. Hanura saja yang ditopang jaringan Wiranto, 

jaringan keuangan yang relative baik ketimbang PSI yang masih begitu. 

Apalagi PSI yang ditopang anak muda kosmopolitan seperti itu.”35 

                                                 
33 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180124190649-32-271368/elektabilitas-perindo-

ungguli-psi-pkpi-dan-pbb, diakses pada 14 Maret 2018, pukul 22.00 WIB. 
34 Wawancara dengan Nala Pintoko, Kader PSI DPD Jakarta Selatan, Melalui Line, 16 Maret 

2018. 
35 Wawancara dengan Dr. Firman Noor, 15 Februari 2018. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180124190649-32-271368/elektabilitas-perindo-ungguli-psi-pkpi-dan-pbb
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180124190649-32-271368/elektabilitas-perindo-ungguli-psi-pkpi-dan-pbb
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Berdasarkan pendekatan dan kondisi PSI yang hari ini terlihat dari luar, PSI 

belum bisa untuk mendapatkan suara yang signifikan pada 2019 nanti. PSI hadir 

dalam pemilu 2019 ini sekedar bentuk eksistensi PSI sendiri dalam kontestasi 

politik di Indonesia. Banyak hal yang harus PSI mulai lakukan dalam praktik 

marketing politiknya, tidak bisa hanya mengandalkan internet dan media sosial. 

Selain itu proses penjaringan caleg PSI yang melibatkan tokoh-tokoh 

profesional dan juga cukup terkenal di bidangnya adalah salah satu proses pass 

marketing yang dilakukan oleh PSI, adapun beberapa nama yang menjadi dewan 

juri dalam penjaringan calon anggota legislatif dari PSI adalah sebagai berikut: 

1. Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U 

2. Irjen Pol. (Purn.) Dr. Bibit Samad Rianto, MM, Ph.D. 

3. Wishnutama Kusubandio 

4. Dr. Neng Dara Affiah 

5. Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si 

6. Sri Budi Eko Wardhani, S.IP., M.S 

7. Zainal Arifin Mochtar 

8. Tuti Hadiputranto 

9. Djayandi Hanan, Ph.D 

10. Henny Supolo Sitepu 

11. Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si 

12. Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D 

13. Dr. Asep Iwan Iriawan, SH, M.Hum 

14. Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.ec 

15. Dr. Ade Armando, MSc 
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16. Grace Natalie Louisa, Ketua Umum PSI. 

Dari semua nama dewan juri di atas, 15 nama adalah tokoh-tokoh yang 

dianggap profesional di bidangnya, sehingga dalam proses wawancara dianggap 

mampu untuk menilai secara objektif calon anggota legislatif yang akan dimajukan 

oleh PSI. Dalam pengamatan penulis ini adalah hal yang baru yang ada di 

Indonesia, di mana dalam rekrutmen calon anggota legislatif internal partai 

melibatkan orang-orang dari luar partai secara jelas dan terbuka. Hal ini akan 

membangun sebuah pemikiran bahwa PSI terbuka dan bersih, sehingga akan 

mempengaruhi. 

Melalui pembahasan diatas bahwa dalam proses mengembangkan 

pendukung dan pemilih untuk pemilu 2019 mendatang PSI dirasa masih sangat 

kurang, karena belum mengoptimalkan proses penyampaian pesan secara 

seimbang. PSI masih terlalu fokus dalam menggunakan media namun tidak 

menyeimbangkan dengan turun langsung ke masyarakat dalam bentuk yang 

memang bisa dirasakan oleh masyarakat, terlebih lagi kurangnya tokoh atau 

hubungan dengan kelompok yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk 

menopang suara PSI dalam pemilu 2019 nanti. 

5.3 PSI dalam Pemilu 2019 

 Pemilu 2014 yang lalu harus dijadikan salah satu fakta pendukung tentang 

kondisi politik di Indonesia terutama kondisi pemilih muda dan pemilih pemula 

yang menjadi target utama PSI. Pada pemilu 2014 bahwa, PDIP, PAN, dan 

Gerindra memiliki suara mayoritas pemilih dibawah usia 21 tahun. Untuk usia 22-

56 tahun mayoritas juga memberikan suara pada PDI Perjuangan, Golkar, dan 
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Gerindra. Kelompok usia >56 tahun mayoritas memberikan suara pada Golkar, PDI 

Perjuangan, dan PKB. Bisa dikatakan bahwa mayoritas pemilih PDI  dibawah 21 

tahun, kelompok usia produktif yang berusia 22-56 tahun, dan kelompok lanjut usia 

diatas 56 tahun, hal ini bisa dimanfaatkan oleh PSI untuk dianalisa apa yang 

membuat mayoritas suara anak muda dalam mendukung sebuah partai. 

 Dalam memilih calon legislatif yang akan mewakilinya di DPR, sebanyak 

37,21% pemilih pemula melihat dari latar belakang caleg tersebut, apakah caleg 

yang akan dipilihnya memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang 

baik. Faktor agama yang sama juga merupakan pertimbangan dari 32,56% pemilih 

pemula dalam menentukan caleg yang akan dipilihnya. Sebanyak 27,91% pemilih 

pemula memilih caleg karena ikut orang di sekitarnya. Memilih caleg yang 

didukung oleh keluarga, teman atau tetangga. Bahkan 23,26% pemilih pemula ada 

yang memilih seorang caleg hanya karena caleg tersebut merupakan satu-satunya 

caleg yang dia ketahui. 

Dalam memilih partai politik, bebas dari korupsi adalah hal yang dianggap 

paling penting dan menjadi pertimbangan sebagian besar pemilih pemula (34,88%). 

Faktor tokoh pimpinan partai dan hal-hal baik yang telah dilakukan partai serta 

kader-kadernya menjadi pertimbangan 27,91% pemilih pemula. Sama halnya 

dengan pertimbangan dalam memilih caleg, sebagian pemilih pemula (25,58%) ada 

yang memilih parpol karena pertimbangan bahwa parpol tersebut didukung oleh 

orang-orang di sekitarnya. 

Berdasarkan hasil pemilu pada 2014, PDI-P menjadi saingan terberat PSI 

untuk mendapatkan suara pemilih muda dan pemilih pemula pada pemilu 2019 



93 

 

mendatang. Besarnya suara yang diperoleh oleh PDI-P juga tidak bisa dilepaskan 

dari sosok Jokowi yang berlaga pada pemiliha presiden tahun 2014 lalu, sehingga 

PSI harus mampu mengamati bahwa di Indonesia partai politik masih 

membutuhkan hadirnya sosok yang cukup kuat untuk mem-branding partai politik. 

Berdasarkan hasil survey Indikator yang dilakukan pada 25 Maret - 31 

Maret 2018 dengan 1.200 responden PSI hanya mendapatkan 0,2% yang artinya 

masih cukup jauh untuk memenuhi ambang batas masuk ke parlemen yaitu 4%, 

berbeda dengan Perindo yang juga partai baru menyentuh angka 4,6%.36 Hal ini 

kemungkinan besar didasari oleh program yang dibentuk oleh kedua partai, karena 

PSI belum benar-benar menyentuh grassroot sedangkan program Perindo dalam 

membagi-bagi gerobak bisa dirasakan masyarakat langsung dampaknya. 

Dalam wawancara dengan Dr. Firman Noor, beliau mengatakan bahwa 

Idealisme saja tidak cukup dalam membangun partai hari ini, banyak variable lain 

yang harus diperhatikan untuk hadir dan bertahan dalam konteks Indonesia hari ini. 

Jika dilihat pada pemilu 2004 dan 2009 Partai Demokrat sebagai partai baru mampu 

keluar dengan meraup suara yang cukup banyak pada pemilu 2004.  

Tabel 5.2 Sepuluh Besar Partai Hasil Pemilu 2004 

No. Nama Partai Jumalah Suara Persentase (%) Jumlah Kursi 

1 Partai Golkar 24.480.757 21,58 128 

2 PDI-P 21.026.629 18,53 109 

3 PKB 11.989.564 10,57 65 

4 PPP 9.248.764 8,15 58 

5 Partai Demokrat 8.455.255 7,45 57 

6 PKS 8.325.020 7,34 45 

7 PAN 7.303.324 6,45 42 

8 PBB 2.907.487 2,62 11 

9 PBR 2.764.998 2,44 13 

                                                 
36 https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/20084141/survei-indikator-8-partai-politik

 -terancam-gagal-lolos-ke-senayan, diakses pada 30 Mei 2018, pukul 19.00 WIB. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/20084141/survei-indikator-8-partai-politik%09-terancam-gagal-lolos-ke-senayan
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/03/20084141/survei-indikator-8-partai-politik%09-terancam-gagal-lolos-ke-senayan
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10 PDS 2.414.254 2,13 12 

Sumber: Diolah dari KPU 

 Dari hasil pemilu 2004 diatas bahwa Partai Demokrat sebagai partai baru 

mampu menempati posisi kelima perolehan suara dengan total suara 8.455.255 

yang artinya sebesar 7.45%. Hal ini tidak bisa dipisahkan oleh adanya sosok Susilo 

Bambang Yudhoyono yang pencitraannya dibentuk oleh media. Pada saat itu SBY 

adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamaan (Menkopolkam) pada masa 

pemerintahan Megawati merasa dipinggirkan peranannya yang membuat Taufik 

Kiemas suami dari Megawati menyebutnya sebagai Jendral taman kanak-kanak. 

 Konflik ini yang kemudian membuat SBY mengundurkan diri dari jabatan 

menterinya pada saat itu. Media memberitakan besar-besaran pernyataan Taufik 

Kiemas tersebut yang akhirnya menjadi kontroversial dan media membuat SBY 

sebagai sosok yang teraniaya. Akhirnya pada 2004 SBY memenangkan pemilu 

presiden dengan wakilnya Jusuf Kalla. 

 Dalam melihat fenomena politik tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor, 

apalagi jika berbicara skala nasional. Dilihat dari 2 kasus di atas, Perindo mampu 

menyentuh angka 4,6% dalam survey dan Partai Demokrat pada pemilu 2004 

sebagai partai baru mampu mendapatkan suara 5 terbesar secara nasional. Perindo 

dengan adanya sosok Harry Tanoesoedibjo dan program yang mampu menjangkau 

masyarakat terbawah dan Partai Demokrat dengan sosok SBY dengan model 

kampanye politik playing victim pada waktu itu, PSI harus belajar dari kedua partai 

ini. 

 Kehadiran sosok yang berpengaruh dalam sebuah partai tidak bisa 

dipandang sebelah mata, karena pendekatan politik yang ada di Indonesia hari ini 
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masih seperti itu. Program yang menyentuh lapisan masyarakat terbawahpun 

menjadi salah satu kunci untuk dikenal oleh semua lapisan masyarakat. Kondisi 

Indonesia saat ini, nilai maupun ideologi partai sudah tidak menjadi fokus 

masyarakat dalam memilih. 

 Dari semua bentuk marketing politik PSI sampai hari ini dirasa sangat sulit 

PSI mampu menyentuh ambang batas minimal untuk masuk ke dalam parlemen 

yaitu sebesar 4%, karena PSI hadir sebagai partai yang serba modern, pendekatan 

yang digunakan melalui media-media murah tapi tidak semua lapisan masyarakat 

mampu memanfaatkan media tersebut serta tidak adanya tokoh yang cukup 

berpengaruh di PSI dalam tataran elite nasional sehingga tidak bisa masif dalam 

melakukan branding partai melalui tokoh yang berpengaruh. Namun, hal ini bisa 

berubah mengingat belum masuknya proses kampanye yang akan diselenggarakan 

pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. 
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BAB VI  

PENUTUP 

6.1  Kesimpulan 

Setelah membahas serta menganalisa data yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan terkait marketing politik Partai Solidaritas Indonesia, dalam bab ini 

peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan yang merujuk pada tujuan penelitian, 

beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. PSI adalah partai dengan model Sales Oriented Party (SOP), hal ini dilihat 

dari pendirian partai ini atas kesamaan nilai yang dimiliki oleh para pendiri 

selain itu hampir semua produk politik yang dibentuk berdasarkan internal 

partai sendiri yang mencoba untuk disesuaikan dengan basis massa yang 

menjadi target PSI. PSI melakukan disain produk terlebih dahulu 

berdasarkan informasi internal, seperti pembentukan partai sendiri tidak 

didasari melalui riset atas kebutuhan masyarakat, selain itu program yang 

dihadirkan oleh PSI benar-benar untuk melakukan branding partai dan 

keuntungan partai sendiri. Pada fase PSI melakukan pemetaan untuk partai 

bisa diterima yang akhirnya memilih millenial atau anak muda sebagai target 

pasar PSI, yaitu milenial yang progresif, terbuka dan nasionalis. Namun, PSI 

belum melakukan riset mendalam atas targetnya karena milenial tidak bisa 

digeneralisir sebagai satu-kesatuan. 

2. Segmentasi dan Targetting yang dilakukan PSI tidak benar-benar spesifik, 

hal ini dikarenakan PSI memilih millenial sebagai target pendukung dan 

pemilih, namun millenial tidak bias digeneralisasi sebagai basis massa yang 
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homogen, millenial sendiri adalah satu kesatuan yang heterogen sehingga 

PSI harus melakukan pemetaan yang lebih spesifik. 

3. Dalam proses penyampaian pesan yang pertama adalah Push Marketing, PSI 

masih sangat kurang menggunakan model ini karena belum ada bentuk 

pemasaran politik yang dilakukan langsung kepada masyarakat dalam artian 

turun langsung ke masyarakat. Yang kedua Pull Marketing, sampai hari ini 

PSI masih cenderung menggunakan pendekatan ini, karena pendekatan ini 

berbasis media dan hal itu benar-benar diterapkan oleh PSI melalui media 

social. Yang ketiga Pass Marketing, sampai saat ini PSI belum memiliki 

banyak sosok yang dapat ditokohkan dan tidak memiliki kedekatan secara 

langsung dengankelompok yang mampu menopang suara PSI pada 

pemilihan umum 2019 mendatang. 

6.2  Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka ada beberapa saran dari penulis untuk 

penelitian selanjutnya, berikut adalah saran yang diberikan penulis: 

1. Dari penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait 

marketing politik PSI, penelitian ini dirasa belum cukup mendalam 

karena PSI sebagai objek penelitian adalah partai baru yang belum 

pernah ikut dalam pemilihan umum di Indonesia, sehingga diperlukan 

penelitian lebih lanjut terkait berhasil atau tidak proses marketing politik 

PSI ketika sudah mengikuti beberapa kali pemelihan umum di 

Indonesia. 
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2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan proses 

marketing politik yaitu orientasi partai dalam menyelenggarakan 

kebijakan partai ketika sudah masuk dalam parlemen, karena hal 

tersebut sangat penting untuk melihat orientasi dari partai ini. 

3. Yang terakhir, penelitian selanjutnya diharapakan dapat meneliti secara 

utuh praktik pendekatan marketing politik yang dilakukan PSI nanti, 

karena hari ini PSI belum benar-benar turun ke semua lapisan 

masyarakat. 

Dari hasil penelitian ini penulis juga memliki rekomendasi kepada PSI, yaitu: 

1. Sebagai partai baru PSI harus sangat jeli dalam melihat karakteristik 

pemilih yang ada di Indonesia dalam artian PSI harus melihat 

keseluruhan aspek dalam proses politik yang ada di Indonesia, sehingga 

kehadiran PSI bisa benar-benar dirasakan oleh semua lapisan 

masyarakat Indonesia. 

2. PSI harus konsisten dan komitmen terhadap nilai yang dibawa serta 

membuktikan jargon anti-korupsi dan intoleransi ketika sudah masuk 

dalam parlemen dan terlibat dalam pembentukan kebijakan di 

Indonesia. 

3. PSI sudah harus mulai melakukan pendekatan marketing politik yang 

face to face ke masyarakat, karena infrastruktur internet yang tidak 

merata proses marketing yang hari ini dilakukan oleh PSI dirasa tidak 

akan cukup. 
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