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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Strategi politik Partai Persatuan Pembangunan pada pemilihan legislatif 

tahun 2014 di kabupaten Kuantan Singingi dalam memperoleh kursi 

Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Kuantan Singingi yaitu 

menggunakan strategi mengutamakan kader yang mempunyai 

pengalaman/elektabilitas, strategi figur kandidat, strategi menawarkan 

kebijakan terhadap isu tertentu, strategi partai sebagai mesin politik, 

strategi penyajian produk politik, strategi pendekatan mendorong 

pemasaran, strategi pendekatan menarik pemasaran dan strategi penelitian. 

Strategi politik PPP tidak mampu menarik suara masyarakat kabupaten 

Kuantan Singingi yang notabene beragama Islam disebakan beberapa 

faktor seperti terbukanya calon kandidat di luar kader partai PPP, 

anggapan masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara partai Islam 

dengan partai nasionalis, adanya kasus korupsi yang dialami oleh figur 

terkemuka partai politik yang berideologikan Islam dan strategi politik 

PPP secara umum hampir sama dengan strategi politik partai-partai 

nasionalis lainnya. 

2. Dalam fiqih siyasah syarat utama anggota Ahlul Halli Wal Aqdi adalah 

adil. Dengan mengutamakan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi yang adil, 

dalam arti adil cakupan luas, maka strategi ini merupakan strategi 

pemersatu, dimana suara masyarakat bersatu dan tidak bekelompok-
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kelompok. Sedangkan strategi politik DPC PPP Kabupaten Kuantan 

Singingi syarat utama anggota legislatif/ Ahlul Halli Wal Aqdi adalah 

kader partai PPP, di Indonesia menganut sistem multi partai dengan 

demikian maka suara masyarakan tidak akan bisa bersatu karena 

masyarakat akan mendukung partainya masing-masing. Berbeda halnya 

dengan strategi politik dengan mengutamakan calon legislatif  (Ahlul Halli 

Wal Aqdi) yang adil. 

B. Saran 

1. Sebagai partai yang menjadikan Islam sebagai ideologi dasarnya maka 

hendaknya PPP tidak hanya menerapkan strategi politik yang umum 

digunakan partai nasionalis, tetapi ada strategi khusus yang bersifat jangka 

panjang dalam artian tidak hanya hadir di masyarakat pada saat menjelang 

pemilihan, seperti kegiatan rutin pengajian-pengajian agar silaturahmi 

dengan masyarakat Islam menjadi semakin baik dan partai politik Islam 

akan lebih dicintai masyarakat Islam. 

2. Hendaknya DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi kedepan secara 

perlahan-lahan mengubah strategi politiknya sesuai dengan strategi politik 

yang terdapat dalam fiqih siyasah, karena selain DPC PPP sebagai partai 

yang berideologikan agama Islam bahwa strategi politik dalam fiqih 

siyasah pun juga jauh lebih baik diterapkan dalam hal perolehan suara 

pada pemilihan legislatif maupun dalam dalam membangun bangsa dan 

negara, terutama sekali dalam hal syarat anggota legislative/Ahlul Halli 

Wal Aqdi, mengutamakan harus yang adil, berilmu, ra’yu dan kemudian 

kader partai merupakan syarat berikutnya. 


