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ABSTRAK 

 

Riki Twoendro, (2018): Strategi Politik Dewan Pimpinan Cabang Partai 

Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten 

Kuantan Singingi pada Pemilihan Legislatif  tahun 

2014 Perspektif Fiqih Siyasah. 

 

Hasil perolehan kursi PPP di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi hanya 

memperoleh 4 kursi yang berarti di bawah peroleh partai Golongan Karya yang 

memperoleh sebanyak 9 kursi di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. 

Permasalahan dalam pembahasan ini adalah PPP sebagai partai  berlandaskan 

agama Islam sebagai ideologi partai, tidak mampu memperoleh suara terbanyak 

masyarakat Kuantan Singingi yang mayoritas beragama Islam pada pemilihan 

legislatif (Pileg) tahun 2014. 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah strategi politik 

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten 

Kuantan Singingi pada Pileg tahun 2014 dan bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah 

terhadap strategi politik dewan DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi pada Pileg  

tahun 2014. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriftif analitis. 

Sumber data primer diperoleh dari informan melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi, data sekunder diperoleh dari buku dan sumber data tersier diperoleh 

dari kamus, jurnal, koran. 

Strategi politik PPP pada pemilihan legislatif tahun 2014 di kabupaten 

Kuantan Singingi menggunakan strategi elektabilitas/pengalaman kandidat, 

strategi figur kandidat, menawarkan kebijakan terhadap isu tertentu, strategi partai 

sebagai mesin politik, strategi penyajian produk politik, strategi ini tidak mampu 

menarik suara masyarakat yang notabene beragama Islam disebakan terbukanya 

calon kandidat di luar kader partai PPP, anggapan masyarakat bahwa tidak ada 

perbedaan antara partai Islam dengan partai nasionalis, dan strategi politik PPP 

secara umum hampir sama denganM strategi politik partai-partai nasionalis 

lainnya. Menurut tinjauan fiqih siyasah terdapat perbedaan strategi politik DPC 

PPP Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemilihan legislatif. 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-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 masyarakat 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. 


