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BAB II  

TELAAH PUSTAKA 

 

Bagian ini adalah unsur yang paling penting dalam penelitian, karena pada 

bagian ini peneliti mencoba menjelaskan objek kajian yang sedang diamati, 

dengan menggunakan teori-teori yang relevan dalam penelitian, teori dapat 

diartikan sebagai serangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk menerangkan suatu 

fenomena yang tangah diteliti.  

Adapun beberapa pendekatan teoritis yang di masukkan adalah :  

2.1 Definisi Strategi  

Siagian (2003) memberikan definisi strategi sebagai serangkaian 

keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan 

diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi. Menurut Porter (Rangkuti, 2004) strategi adalah suatu alat yang 

sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Senada dengan hal itu, 

Hamel dan Pharalad (Rangkuti, 2004) juga mengatakan strategi merupakan 

tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus 

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh 

pelanggan dimasa depan.  

Karl von Clausewitz (Cangara, 2009) merumuskan strategi adalah suatu 

seni menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang. Sementara 

itu menurut Marthin-Anderson menjelaskan bahwa strategi adalah seni yang 

melibatkan kemampuan intelegensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya 



12 
 

yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang 

maksimal dan efisien. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah 

aktivitas dalam kurun waktu tertentu. 

Dengan demikian strategi secara umum adalah istilah yang sering 

diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. 

Istilah strategi diterapkan untuk berbagai lapisan masyarakat atau organisasi.  

2.1.1 Strategi Politik  

Menurut Firmanzah (2012 : 109), pendekatan dan komunikasi politik perlu 

dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pemilu. Para kontestan 

perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran (size) pendukungnya, 

massa mengambang dan pendukung kandidat lainnya. Identifikasi ini perlu 

dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh 

pada saat pencoblosan, juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang 

diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu 

dipikirkan oleh setiap kontestan, karena pesaing juga secara intens melakukan 

upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik.  ` 

Sementara itu, cara masyarakat menentukan pilihannya juga tergantung 

pada karakteristik masyarakat bersangkutan. Di satu sisi, terdapat kelompok 

masyarakat yang lebih menggunakan logika dan rasionalitas dalam menimbang 

kontestan. Kemampuan kontestan dalam memecahkan persoalan masyarakat 

menjadi titik perhatian kelompok masyarakat ini. Di pihak lain, kedekatan 

ideologis juga menjadi kekuatan untuk menarik pemilih kedalam bilik suara dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu


13 
 

mencoblos kontestan yang berideologi sama. Pemilih jenis ini tidak begitu 

mempedulikan program kerja apa yang ditawarkan oleh partai politik 

bersangkutan. Asal ideologi partai tersebut sama dengan ideologi pemilih, sudah 

cukup alasan baginya untuk memilih kontestan ini. 

Bauran antara karakteristik alasan yang dipakai untuk menentukan pilihan 

dengan segmen-segmen pemilih dapat dilihat dalam tabel berikut ini :  

Tebel 2.1 : Jenis Pemilih dan Alasan Memilih  

  Pembagian Pemilih   

 Konstituen Non-partisan Pendukung lain 

 

Problem-solving 

Penguatan dan 

proteksi secara 

rasional 

Peyakinan secara 

rasional 

Pengenalan dan 

merebut secara 

rasional  

 

Ideologi 

Penguatan dan 

proteksi secara 

ideologis 

Peyakinan secara 

ideologis 

Pengenalan dan 

merebut secara 

ideologis 

Sumber : Firmanzah Tahun 2012 

Konstituen, non-partisan dan pendukung pesaing membutuhkan 

pendekatan yang berbeda satu dengan yang lain. Konstituen adalah kelompok 

masyarakat yang diwakili dan memiliki kedekatan dengan suatu partai politik. 

Kelompok masyarakat ini yang merupakan basis pendukung kontestan. 

Konstituen memiliki loyalitas yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis 

pemilih yang lain.  

Sementara non-partisan adalah massa mengambang yang masih belum 

memutuskan partai politik apa yang akan mereka dukung. Non-partisan tidak 

mengikatkan diri dengan satu partai politik apapun. Biasanya jenis pemilih ini 

akan menjatuhkan pilihannya di akhir periode kampanye. Atau, mereka malahan 
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tidak memilih siapa pun karena mereka tidak melihat satu pun dari pilihan 

kontestan yang sesuai dengan harapan mereka.  

Jenis pemilih terakhir adalah pendukung atau konstituen partai politik lain. 

Suatu partai politik atau kontestan individu juga perlu mengembangkan hubungan 

dengan pendukung partai lain. Hal ini dilakukan karena kontestan pemilu perlu 

menjaga stabilitas dan situasi yang aman semasa periode kampanye. Memberikan 

informasi kepada pendukung partai lain berkontribusi untuk mendinginkan 

suasana persaingan.  Selain itu, kesan positif perlu dimunculkan kepada 

pendukung lain, sehingga tidak tertutup kemungkinan pendukung lain akan 

beralih dan memberikan dukungannya kepada kontestan tersebut.  

Strategi penguatan sangat dibutuhkan dalam hubungan antara partai politik 

dengan konstituen mereka. Hal ini dilakukan agar ikatan baik diantara mereka 

yang bersifat rasional maupun emosional tetap terjaga. Sangat diharapakan ikatan 

politik antara partai politik dengan konstituen justru menjadi sangat tinggi. 

Strategi penguatan ini dilakukan juga agar ikatan di antara mereka tidak melemah 

dan untuk menghindari masuknya pengaruh pesaing yang bisa menarik perhatian 

konstituen mereka. Pendekatan yang dipergunakan tentu saja berbeda, tergantung 

pada apakah konstituen lebih mengedepankan aspek rasional atau idiologis. Partai 

politik perlu menggunakan penguatan yang bersifat rasional ketika mereka 

berhadapan dengan konstituen yang lebih mengedepankan problem-solving. 

Ketika partai politik harus berhubungan dengan konstituen yang lebih 

melandaskan alasan memilih pada aspek-aspek non-rasional, penguatan ideologi 

perlu dilakukan. 
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Strategi menanamkan keyakinan lebih sesuai untuk diterapkan pada jenis 

pemilih yang non-partisan. Kepada jenis pemilih ini perlu diyakinkan bahwa 

secara problem-solving atau pun ideologis, kontestan bersangkutan lebih baik 

dibandingkan dengan para pesaingnya. 

Strategi komunikasi dan penyediaan informasi juga perlu dilakukan untuk 

meyakinkan para pemilih non-partisan. Kontestan harus menarik mereka keluar 

dari kebimbangan. Hal ini sulit dilakukan tanpa adanya proses yang mencoba 

memberikan informasi dan meyakinkan non-partisan untuk memberikan suaranya 

kepada suatu partai politik tertentu. Hal-hal yang hendak diyakinkan sangat 

tergantung pada karakteristik pemilih non-partisan ini.  

Strategi pengenalan dan merebut dapat dilakukan suatu partai terhadap 

jenis pemilih yang merupakan pendukung partai lain. Masing-masing kandidat 

berkepentingan untuk memperbesar porsi dukungan mereka, termasuk ,menggaet 

pendukung kandidat lain. Strategi pengenalan perlu dilakukan agar pendukung 

partai lain ini tidak memandang negatif dan tertarik untuk memberikan 

dukungannya. Selain itu, hal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan iklim 

politik yang harmonis dan persaingan politik yang damai. 

2.2. Definisi Partai Politik  

Menurut Meriam Budiarjo (1999 : 160), Pengertian Partai Politik adalah 

suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, 

cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional 

untuk melaksanakan kebijakannya.  
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Menurut Sigmund Neuman (Rusdi, 2011 : 16), Pengertian Partai 

Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha menguasai 

kekuasan pemerintah dan merebut dukungan rakyat melalui persaingan politik 

dengan suatu golongan yang berbeda. 

Carl J. Friedrich ( Rizki Alhasbi, 2015 : 11) mengemukakan Pengertian 

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan 

tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi 

pimpinan partainya.   

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 

Politik Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan Partai Politik adalah organisasi yang bersifat 

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela 

atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Secara khusus pengertian Partai Politik disebutkan dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 1 Ayat 5, Partai Politik 

adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 

negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 
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untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

Dari pengertian partai politik diatas dapat disimpulkan bahwa, Partai 

Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, dimana para anggotanya 

memiliki tujuan yang sama untuk merebut dan mempertahankan penguasaan 

terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya.  

2.2.1 Fungsi Partai Politik  

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi UU 

No. 2 Tahun 2011, fungsi partai politik yaitu :  

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luar agar menjadi 

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;  

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat 

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;  

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan  

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan 

keadilan gender.  
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Menurut Miriam Budiardjo (1999 : 163), ada empat fungsi partai politik, 

yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik dan pengelolaan 

konflik. Penjabaran dari keempat fungsi tersebut, adalah sebagai berikut: 

1. Sarana Komunikasi Politik: Partai politik bertugas menyalurkan 

beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran 

pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah 

penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (interest 

aggregation) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau 

teratur (interest articulation). Selanjutnya, partai politik 

merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijak(sana)an, 

untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan 

publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi 

kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi 

berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat. 

2. Sarana Sosialisasi Politik: Dalam usahanya untuk memperoleh 

dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha 

menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena 

itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi 

pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan 

tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan 

sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah 

penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, 

sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk 
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memasyarakatkan (Asshiddiqie, 2006) ide, visi dan kebijakan 

strategis partai politik kepada konstituen agar 

mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas.  

3. Sarana Rekruitmen Politik: Partai politik memiliki fungsi untuk 

mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik 

sebagai anggota partai politik tersebut (political recruitment). Hal ini 

merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain 

itu, rekruitmen politik yang di arahkan pada generasi muda potensial 

menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di 

dalam struktur partai politik. 

4. Sarana Mengelola Konflik: Partai politik bertugas mengelola konflik 

yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika 

demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. 

2.3 Pemilu  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang 

Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Pemilihan 

Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.    

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 Ayat 1  
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Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.    

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi 

jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai 

dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. 

Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-

jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' 

lebih sering digunakan. 

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara 

persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, 

komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi 

dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye 

pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh 

para kandidat atau politikus selalu komunikator politik. 

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan 

kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-

programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah 

ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. 

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. 

Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden
https://id.wikipedia.org/wiki/Parlemen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa
https://id.wikipedia.org/wiki/OSIS
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelas
https://id.wikipedia.org/wiki/Retorika
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hubungan_publik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstituen&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemungutan_suara&action=edit&redlink=1
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yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan 

disosialisasikan ke para pemilih. (https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum)  

Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih 

wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah 

satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu 

dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin 

memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil 

rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu 

dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil.  

2.4 Hubungan Ilmu Administrasi Negara dengan Politik  

 Ilmu administrasi negara dengan politik memiliki keterkaitan yang sangat 

erat yang tidak dapat dipisahkan dari keduanya. Hal ini sesuai dengan salah satu 

pendapat bahwa administrasi negara/publik adalah anak dari ilmu politik. 

Pendapat tersebut memandang administrasi publik sebagai pelaksana bagi politik. 

Keduanya terangkai dalam jalinan interkoneksi. Satu kebijakan publik yang 

dirumuskan oleh politik, tidak akan sempurna, kalau tidak memperoleh masukan 

dari administrasi. Bahkan, dapat dikatakan dengan masukan dari administrasi, 

politik dapat merumuskan kebijakan.  

Politik dan administrasi negara sangatlah erat berkaitan, ini dibuktikan 

dengan politik merupakan pangkal tolak administrasi negara dan administrasi 

negara adalah merupakan kelanjutan dari proses politik.  Menurut Woodrow 

Wilson (1974), administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan artinya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
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administrasi berjalan ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik 

itu terjaga kestabilannya.  Mempelajari negara dan pemerintahannya berarti 

mempelajari kekuatan dan kekuasaan dan hal tersebut merupakan salah satu dari 

tujuan atau orientasi dari kontestasi politik yakni kekuasaan. Ketika meninjau 

pengaruh politik terhadap administrasi negara, suatu hal yang perlu untuk 

diperhatikan adalah sistem politik. Sistem politik adalah sistem pola hubungan 

kekuasaan dalam pemerintahan dan hubungan kekuasaan pemerintah dengan 

konstituennya (rakyat). Sistem politik mencakup hubungan pengemban kekuasaan 

eksekutif, legislatif dan yudikatif. Bagaimana pola hubungan pemerintah dengan 

wakil-wakil rakyat diparlemen, bagaimana rakyat diorganisir untuk dapat 

mengefektifkan kekuasaan. 

Administrasi negara yang memberikan sebuah pelayanan yang prima 

kepada publik itu dicapai ketika terjadinya kestabilan politik disuatu negara. 

Politik dan administrasi adalah dua rangkai mekanisme yang seharusnya saling 

mendamaikan. Administrasi negara ada untuk mentertibkan proses politik, 

sedangkan hasil proses politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur birokrasi 

di negeri ini. Jadi, politik merupakan dimensi penting dalam administrasi negara.  

2.5 Pandangan Islam Tentang Partai Politik  

Yusuf al-Qardhawy (1997 : 207) mengatakan tidak ada penghalang dalam 

syari’at tentang keberadaan multi partai politik dalam daulah Islam. Sebab 

larangan dalam syari’at harus ada nashnya. Sementara itu, tidak ada satu nashpun 

tentang hal ini. Bahkan boleh jadi multi partai sangat dibutuhkan pada zaman 



23 
 

sekarang, sebab hal ini bisa mencegah otokrasi kekuasaan individu ataupun 

golongan tertentu yang akan diterapkan terhadap manusia.  

Akan tetapi menurut Yusuf al Qardhawi keberadaan partai-partai itu harus 

memenuhi dua syarat yang sangat fundamental, yaitu:  

1. Harus mengakui Islam sebagai akidah dan syariat, tidak memusuhi dan 

mengingkarinya. Jika partai-partai itu harus melakukan ijtihad khusus 

untuk memahami Islam, maka harus dilakukan menurut dasar-dasar 

ilmiah yang sudah ditetapkan; 

2. Tidak boleh bertindak untuk suatu tujuan yang memerangi Islam dan 

umatnya, apa pun nama dan statusnya. Tidak boleh ada partai yang 

menyeru kepada ateisme, permisivisme (paham serba boleh), 

sekularisme atau memojokkan agama-agama samawi secara umum, 

khususnya Islam, atau menganggap enteng hal-hal yang disucikan 

Islam, akidahnya, syariatnya, Al-Qur'annya atau nabinya.  

Pembentukan partai atau organisasi-organisasi politik ini menurut Yusuf 

al-Qardhawy merupakan sarana yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi dan 

memperhitungkan kekuasaan yang menyimpang, lalu mengembalikannya ke jalan 

yang benar, atau menggesernya dan menggantinya dengan yang lain. Hanya cara 

inilah yang bisa berhadapan langsung dengan penguasa, memberikan nasihat 

kepadanya, menyuruhnya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang 

mungkar. Jika sesuatu yang wajib tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan 

sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi wajib.  
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Esensi politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan-urusan 

rakyat yang berdasarkan hukum-hukum Islam. Secara tepat, hubungan antara 

politik dan Islam digambarkan oleh Imam al-Ghazali dengan pernyataan: “Agama 

dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi (asas) dan 

kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan 

runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap”. 

Hal ini berbeda dengan pandangan Barat yang mengartikan politik sebatas 

pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dari politik. 

Akibatnya yang terjadi hanyalah kekacauan dan perebutan kekuasaan, bukan 

untuk mengurusi rakyat. 

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan 

dalam segala aspek, termasuk tentang negara dan politik. Dalam konteks Islam, 

partai adalah hizb dan politik adalah siyasah. Hizb berarti kumpulan orang yang 

memiliki satu tujuan. Sedangkan siyasah memiliki arti pengurusan atas urusan 

umat. Sehingga partai politik (hizbun siyasiyun) adalah sekelompok orang yang 

terorganisasi, yang memiliki orientasi nilai, cita-cita yang sama dalam mengurusi 

urusan umat. Jika partainya adalah partai Islam, berarti sekumpulan orang yang 

memiliki cita-cita, nilai, dan tujuan yang disandarkan pada Islam dan ingin 

mengurusi urusan umat dengan jalan Islam pula.  

Dalam konteks ini, ada sedikit kesamaan antara partai politik dalam 

pandangan Islam dengan partai politik dalam pandangan demokrasi, partai politik 

dalam logika demokrasi, didirikan semata-mata sebagai lembaga penyalur aspirasi 
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politik umat. Sifatnya yang seperti ini, membawa konsekuensi pada aspek standar 

kemenangan partai, yaitu suara yang banyak.  

Ini berbeda dengan partai dalam pandangan Islam. Keberadaan partai 

politik dalam pandangan Islam, bukan semata-mata sebagai lembaga penyalur 

aspirasi masyarakat. Tetapi lebih daripada itu, partai politik didirikan sebagai 

lembaga untuk melakukan amar makruf dan nahi munkar.  

Allah SWT berfirman :  

ةٌ يَْدُعىَن إِلَى اْلَخْيرِ  َويَأُْمُروَن بِبْلَمْعُروِف َويَْنَهْىَن َعِه اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحىنَ  َوْلتَُكْه ِمْنُكْم أُمَّ  

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali-

Imran ayat 104) 

 

Dalam ayat tersebut, terdapat beberapa penjelasan penting seputar partai politik, 

yaitu dakwah amar makruf nahi munkar (menyuruh kepada kebajikan dan 

melarang dari kemunkaran). Oleh karena itu, partai politik dalam pandangan 

Islam adalah partai yang mengajak umat untuk kembali pada Alquran dan sunah, 

serta mengajak umat untuk melakukan amar makruf nahi munkar. 

Dengan demikian, bisa diketahui tentang standar kemenangan suatu partai 

politik dalam pandangan Islam, yaitu keberhasilan partai dalam mengurusi urusan 

umat berdasarkan Alquran dan sunah.  

2.6 Definisi Konsep  

Konsep merupakan sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang 

abstrak dari situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau 

gambaran mental. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari 
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masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang diajukan 

sehubungan penelitian ini adalah :  

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya;  

2. Strategi adalah tata cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan; 

3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

4. Partai Golongan Karya adalah salah satu partai politik yang ada di 

Indonesia;  

5. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

6. Legislatif adalah sebuah lembaga atau dewan yang memiliki tugas untuk 

membuat/merumuskan undang-undang yang dibutuhkan di dalam sebuah 

negara.  
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2.7 Variabel Penelitian  

 Adapun variabel penelitian ini adalah strategi politik, maka dapat 

diuraikan variabel penelitian sebagai berikut :  

Tabel 2.2 : Tabel Indikator  

Variabel  Indikator 

 

 

Strategi Politik menurut 

Firmanzah (2012) 

1. Strategi Pendekatan; 

2. Srategi Penguatan;  

3. Strategi Menanamkan Keyakinan; 

4. Strategi Komunikasi dan Penyediaan 

Informasi; 

5. Strategi Pengenalan dan Merebut.  

Sumber : Firmanzah Tahun 2012  

2.8 Kerangka Berfikir  

 Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang 

menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan 

oleh peneliti. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian secara keseluruhan 

dapat diketahui secara jelas dan terarah.  
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Dari penjelasan diatas dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partai Politik 

Srategi 

Penguatan 

Partai Golkar 

Strategi 

Komunikasi 

dan 

Penyediaan 

Informasi 

Strategi 

Menanamkan 

Keyakinan 

Strategi Pemenangan Partai Golkar Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kota Pekanbaru 

Strategi 

Pendekatan 

Strategi Politik 

Strategi 

Pengenalan 

dan 

Merebut 
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2.9 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu membawa 

keuntungan bagi peneliti, agar dapat menghindari adanya duplikasi pada tema 

penelitian.  

 Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan strategi pemenangan calon-

calon tertentu, partai politik tertentu, telah banyak ditemukan termasuk strategi 

pemenangan partai, caleg dan lain sebagainya. Penelitian yang akan dilakukan 

peneliti dalam beberapa hal memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-

penelitian yang telah dilakukan.  

 Pertama, karya Mislan (2007), “Strategi Komunikasi Politik Partai 

Golongan Karya (Golkar) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten 

Pelalawan Periode 2006-2011” menyimpulkan bahwa dengan melakukan 

konsolidasi partai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan guna untuk 

memperkuat pertahanan untuk menghadapi pilkada tersebut, sedangankan strategi 

partai golkar untuk memenangkan calon partai golkar menggunakan sistem 

pendekatan, adapaun pendekatan ini dilakukan dengan sistem komunikasi 

interpersonal, komunikasi kelompok, dan juga komunikasi dengan media.  

 Kedua, karya Wendri (2014), “Strategi Komunikasi Politik Partai 

Golongan Karya Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemenangan Pemilihan Umum 

Legislatif Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009” menyimpulkan bahwa strategi 

komunikasi politik partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir dalam pemenangan 

pemilihan umum legislatif 2009 melaksanakan penyampaian visi, misi, dan 

program partai dengan melakukan pertemuan secara langsung ke masyarakat 
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secara door to door, dan melakukan diskusi serta melaksanakan kegiatan yang 

menyentuh masyarakat yang sekaligus melakukan komunikasi dua arah. 

Disamping itu adanya pencitraan dan image positif partai melalui media massa, 

serta melakukan kampanye politik.   

  Ketiga, karya Eka Yunanda (2016), “Analisis Strategi Pemenangan 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di 

Kabupaten Indragiri Hulu” menyimpulkan bahwa tiga indikator pemenangan PDI 

Perjuangan dalam pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu 

strategi, pengkaderan, dan kampanye untuk mempengaruhi besarnya suara yang 

didapatkan oleh PDI Perjuangan. Melalui penerapan strategi, pengkaderan, dan 

kampanye dapat mengetahui apakah dukungan, aspirasi, dan kebutuhan 

masyarakat akan tersalur atau tidak dalam berbagai kebijakan publik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


