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Abstrak: 

Sebagai partai politik baru, PSI berhasil lolos dan menjadi peserta dalam Pemilihan 

Umum tahun 2019 dengan membawa identitas politik baru dalam demokrasi tanah air. PSI 

dikenal sebagai partai beridentitas pemuda yang membawa semangat anti intoleransi dan anti 

korupsi. Sebagai sebuah partai politik, PSI berupaya dalam melakukan branding diri dan 

memasarkan dirinya kepada golongan pemuda di tanah air. Hal ini dikarenakan potensi besar 

pemilih muda dalam pemilu 2019 dengan calon pemilih yang berusia 20 tahun sebanyak 

17.501.278 orang dan usia 21-30 tahun sebanyak 42.843.792 orang (Rokhmatullah, 2019). 

Oleh karena itu, dalam melakukan pemasaran politik dan kampanye kepada pemuda dan 

masyarakat umum, PSI menggunakan identitas kepemudaan yang mereka miliki. Terdapat 

temuan dari penelitian ini yaitu PSI merupakan sebuah partai politik yang membangun citra 

kepemudaan sebagai identitas politik mereka. Identitas ini kemudian digunakan sebagai 

strategi dalam pemasaran politik yang dilakukan kepada calon pemilih, khususnya pemuda 

guna meningkatkan elektabilitas partai dalam Pemilu. Serta terdapat resistensi dari sebagaian 

elit politik dan masyarakat terhadap upaya pemasaran politik yang dilakukan oleh PSI. 

Kata Kunci: Komunikasi Pemasaran Politik, Identitas Pemuda, Positioning Politik, Identitas 

Partai Politik 

 

Abstract 

As a new political party, PSI had managed to pass the official verification and made it 

as a contender in the 2019 General Election by presenting a new political identity in the 

Indonesian political spectrum. PSI is well known as a party that identify with the youth and 

brought the spirit of anti-corruption and anti-intolerance. As a political party, PSI tries to 

brand and market itself to the youths of Indonesia. This is due to the electoral power of young 

voters in the 2019 Election, in which voter on the age of 20 years old numbers at 17.501.278 

people, and 21-30 year old numbers at 42.843.792 people (Rokhmatullah, 2019). Therefore, 

in conducting political marketing and campaigns to youths and to the general public, PSI 

used its political identity. There are three findings available in this research, namely PSI is a 

political party that builds the image of youth as their political identity. This identity is then 

used as a strategy in political marketing towards potential electoral targets, especially the 

youth in order to increase the electability of the party prior to the election. As well as the 

resistance from rival political elites and the general public towards the political marketing 

strategy conducted by PSI. 

 

Keywords: Political Marketing Communications, Youth Identity, Political Positioning, 

Political Party Identity 
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PENDAHULUAN 

 

Sudah bukan hal yang asing lagi apabila 

dikatakan bahwa kaum muda memiliki peranan 

yang signifikan dalam sejarah bangsa Indonesia. 

Naafs dan White (2012:90) menyatakan bahwa 

“Orang muda adalah aktor kunci dalam sebgian 

besar proses perubahan ekonomi dan sosial”. Hal 

ini tak terkecuali terjadi dalam dunia politik 

dimana peranan pemuda dalam perpolitikan 

negara ini tidak dapat dibantahkan. Gerakan-

gerakan pemudalah yang saat itu mempelopori 

kemerdekaan Indonesia, dimulai dengan gerakan 

pemuda dalam mendirikan organisasi-organisasi 

kebangsaan seperti Indische Partij, Partai 

Nasional Indonesia, Sarekat Islam dan Partai 

Komunis Indonesia (Onghokam, 1985). Tekad 

pemuda dalam mendirikan semangat kemerdekaan 

pun memuncak pada 28 Oktober 1928 dengan 

diadakannya Kongres Pemuda II yang 

menghasilkan Sumpah Pemuda dimana untuk 

pertamakalinya lahir konsep Indonesia sebagai 

sebuah bangsa yang bersatu. Semangat pemuda 

dalam pergerakan nasional ini di dasari oleh sikap 

pemuda yang memiliki tekad untuk berjuang demi 

integritas bangsa, berkemauan keras, berani 

bertindak, optimistis, teguh, pantang menyerah 

dan berjiwa radikal membuat kontribusi pemuda 

sangat signifikan dalam perjuangan kemerdekaan 

Indonesia (Pertiwi et. al, 2013). 

Bukti tekad pemuda Indonesia dalam 

pergerakan nasional terus mengembang hingga 

akhir pendudukan Jepang. Pemuda memerankan 

peranan penting dengan memaksa „generasi tua‟ 

mempercepat proklamasi kemerdekaan pasca 

menyerahnya Jepang dalam Perang Dunia II. 

Melalui Resolusi Jihad, pemuda-pemuda santri 

ikut berjuang dalam perang kemerdekaan dan 

pasca Indonesia merdeka, peranan pemuda masih 

terus bergelora. Mahasiswa Indonesia ikut 

berperan aktif dalam demonstrasi besar-besaran 

yang akhirnya melengserkan Presiden Soekarno 

dan mengubah Orde Lama menjadi Orde Baru 

dengan semangat “Tiga Tuntutan Rakyat”. Tiga 

puluh tahun kemudian, mahasiswa kembali 

menurunkan rezim ortoriter Soeharto dengan 

semangat Reformasi yang mereka galakkan. 

Partisipasi cukup besar ini membuktikan bahwa 

pemuda masih memiliki andil cukup besar bagi 

bangsa Indonesia 

Namun, dalam perkembangan demokrasi 

Indonesia pasca Reformasi, sifat apatisme 

terhadap politik semakin berkembang. Pasca 

Reformasi, mucul pandangan bahwa pemuda 

Indonesia yang sebelumnya dikenal aktif dalam 

perpolitikan, kini mulai digerogoti oleh sikap 

apatis dan acuh tak acuh dalam politik. Apatisme 

dalam politik tersebut ditandai apabila orang 

mulai tak paham dengan politik serta adanya 

ketidakpercayaan atas perubahan yang mungkin 

terjadi dalam mempengaruhi kebijakan 

pemerintah (Pujihartati, 2014: 1087).  

Pada pemilihan umum tahun 2014, 15% 

pemilih merupakan pemilih pemula yang tentu 

saja masuk kategori pemuda (Pujihartati, 2014: 

1079). Angka ini tentu tidak sedikit dan membuat 

partai-partai serta tokoh politik mulai mencari cara 

untuk mendapatkan suara kaum muda. Pemilih 

pemula pada saat pemilu 2014 berasal dari 

generation z, di mana mereka sangat terenal aktif 

dalam dunia internet dan melek terhadap teknologi 

(McCrindle, 2010: 13). Perkembangan teknologi 

yang terjadi secara signifikan pada awal abad ke-

21 menuntut para penggiat kontestasi politik 

untuk terus menerus beradaptasi guna 

mendapatkan perhatian, simpati dan tentu saja, 

dukungan suara dari masyarakat. Melalui 

perkembangan teknologi media yang secara pasti 

menghasilkan teknologi internet dan media sosial, 

menciptakan masyarakat yang mampu untuk 

menyuarakan pendapat dan mengakses informasi 

secara mudah. Hal ini membuat teknologi media 

internet menjadi krusial bagi aktor politik dalam 

membangun hubungan dengan masyarakat. 

Atas analisa tersebut, keberadaan 

marketing (pemasaran) menjadi sangat diperlukan 

bagi organisasi partai politik di era modern dan 

terkoneksi seperti saat ini. Istilah marketing 

memang lebih sering diasosiasikan dengan 

organisasi-organisasi komerisal seperti 

perusahaan. Namun, kapitalisasi politik telah 

mendorong pentingnya marketing dalam 

organisasi politik, terutama pada partai-partai 

politik. Marketing dalam partai politik diperlukan, 
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karena partai sebagai aktor politik perlu mengelola 

dan mendorong brand dan identitas politik mereka 

untuk „dipasarkan‟ kepada calon pemilih (voters), 

media massa, lawan politik dan kader-kader partai 

politik tersebut.  

Marketing menjadi setingkat lebih penting 

bagi partai politik yang baru. Hal ini dikarenakan 

partai politik baru harus membangun citra serta 

kesadaran (awareness) agar mampu mengenalkan 

partai politik tersebut kepada masyarakat. Karena 

partai politik baru akan melakukan kontestasi 

politik dengan partai-partai politik yang telah 

mapan dan telah dikenal oleh publik, partai politik 

baru harus memiliki dan mengenalkan identitas 

partai politiknya yang berbeda kepada publik, baik 

dari segi logo, motto partai, serta visi misi partai 

dan kader-kader politiknya (Maria, 2012). Dalam 

mengenalkan partai politik baru, diperlukan 

strategi komunikasi dan persuasi politik kepada 

publik. Selain untuk mengenalkan partai politik 

tersebut kepada publik, strategi komunikasi dan 

persuasi tersebut lebih penting lagi untuk 

mendapatkan kepercayaan dari publik dan 

mendapatkan legitimasi politik. 

Evolusi dalam kehidupan berpolitik 

menuntut adanya penerapan cara-cara yang 

relevan dalam melakukan pendekatan-pendekatan 

persuasif kepada publik (Firmanzah, 2007). Dunia 

politik yang semakin ketat menuntut partai-partai 

politik menciptakan identitas yang menjadikannya 

berbeda dengan partai politik lain. Penciptaan 

identitas agar semakin dikenal oleh masyarakat 

menjadi sangat diperlukan dalam partai politik 

agar mampu membuat mereka berbeda dengan 

partai-partai politik lainnya.  Penciptaan identitas 

dapat dilakukan melalui pencitraan sebelum partai 

politik melakukan kampanye politik, hal ini 

dailakukan agar publik semakin mengenal partai 

politik dan kader-kadernya agar semakin dikenal 

oleh masyarakat. Melalui pemantapan identitas, 

publik menjadi semakin tau posisi partai apabila 

mendapatkan kekuasaan nantinya. 

Ini menjadi penting bagi Partai Solidaritas 

Indonesia (PSI). Sebagai partai politik baru yang 

berhasil menjadi peserta Pemilu 2019, PSI mampu 

untuk membangun identitas mereka sebagai 

“Partainya Anak Muda”. Pembangunan citra ini 

bukan tanpa sebab, karena pada Pemilihan Umum 

tahun 2019 jumlah pemilih pemula diprediksikan 

akan mencapai 36 juta orang atau 21% dari total 

jumlah pemilih (Litbang Kompas, 2014). Tren 

pemilih pemula ini meningkat dari Pemilu 2014 

yang lalu. Dengan menekankan identitas mereka 

sebagai partai politik milik pemuda, PSI 

dihrapkan mampu menggaet suara Pemilu 

terutama dari kalangan pemuda. Oleh karena itu, 

diperlukan pemasaran politik yang kuat bagi PSI 

dalam menyosialisasikan identitas politik mereka 

bagi calon-calon pemilih, guna diketahui dan 

dipilih dalam Pemilu. 

 

METODE 

Dalam jurnal ini, peneliti ingin membahas 

mengenai bagaimana PSI, selaku partai politik 

baru menciptakan identitas kepemudaan untuk 

digunakan dalam komunikasi pemasaran politik 

partai, serta bagaimana strategi komunikasi 

pemasaran politik dengan menggunakan identitas 

kepemudaan dilakukan. Penelitian ini adalah 

penelitan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, 

serta menggunakan metode studi kasus. 

Kriyantono (2006: 56) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk 

“menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-

dalamnya”. Penelitian kualitatif dipilih karena 

penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana 

pemasaran politik yang dilakukan oleh PSI, 

sebagai partai politik baru mampu menciptakan 

identitas partai bagi mendapatkan pemilih. 

Sementara itu, Deddy Mulyana (2002) 

mengatakan, metode studi kasus dapat menyentuh 

segala aspek dan dapat menelaah sebuah kasus 

secara menyeluruh. Peneliti memilih untuk 

menggunakan metode studi kasus dikarenakan 

keunikan yang terdapat pada objek penelitian, 

dimana terjadi fenomena spesifik. Dalam hal ini, 

objek penelitian yaitu Partai Solidaritas Indonesia 

memutuskan untuk menggunakan identitas 

kepemudaan sebagai cara mereka dalam 

pemasaran politik. 

Informan dalam penelitian ini merupakan 

anggota dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. 

Teknik dalam pemilihan informan penelitian ini 
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adalah dengan menentutukan peranan masing-

masing anggota DPP dalam kegiatan pemasaran 

politik yang dilakukan oleh Partai Solidaritas 

Indonesia, baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Melalui wawancara langsung kepada para 

informan penelitian, peneliti berharap akan 

mendapatkan informasi langsung terkait strategi 

pemasaran politik yang dilakukan oleh PSI, 

termasuk pula dalam penciptaan identitas 

kepemudaan yang dilakukan oleh PSI. Pada 

penelitian ini, peneliti berkesempatan untuk 

melakukan wawancara terhadap (1) Tsamara 

Amany, selaku Ketua DPP PSI Bidang Eksternal 

serta calon legislatif (caleg) DPR Dapil Jakarta II, 

(2) Rian Ernest, Juru Bicara Bidang Hukum DPP 

PSI serta caleg DPR Dapil Jakarta I, (3) Dara 

Adinda Kesuma Nasuiton, Juru Bicara Bidang 

Kepemudaan dan Perempuan serta caleg DPR 

Dapil Sumatera Utara III, (4) Halimah, 

Koordinator Media Sosial Partai dan Wakil Ketua 

Tim Kampanye, serta (5) Andy Budiman, Juru 

Bicara PSI serta caleg DPR Dapil Jawa Timur I. 

 

LANDASAN TEORI 

 Dalam membahas mengenai komunikasi 

pemasaran politik yang dilakukan oleh PSI dengan 

menggunakan identitas kepemudaan, maka 

penting bagi kita untuk terlebih dahulu 

memberikan gambaran-gambaran mengenai 

tinjauan pustaka yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Dalam menganalisa komunikasi 

pemasaran politik melalui identitas kepemudaan 

yang dilakukan oleh PSI, maka penting untuk 

terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu 

komunikasi pemasaran politik. Sebagai sebuah 

konsep, pemasaran dalam politik sudah muncul 

sejak tahun 1960an, dimana Philip Kotler (1975) 

menyatakan bahwa pemasaran sudah dari awal 

merupakan fitur dari kampanye politk. Dari segi 

praktis, pemasaran politik dipandang sebagai teori 

strategis penting, konsep dan alat bagi organisasi 

dalam merespon tren-tren sosial. Marketing, dapat 

dikatakan memberikan alat yang mengisi kegiatan 

dan kesetiaan dari kelemahan ideologis partai 

(Lilleker dan Jackson, 2011). 

 Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh 

para ahli mengenai konsep pemasaran. Namun, 

sebelum mengetahui apa itu pemasaran politik, 

penting bagi kita untuk menetapkan definisi-

definisi awal. Politik, baik dari segi praktis 

maupun disiplin akademik, menjelaskan tentang 

pembagian kekuasaan dan sumber daya. Oleh 

karena itu, Crick (2001) menyatakan bahwa 

politik fokus pada bagaimana mendapatkan 

kekuasaan, pengoperasian bermacam-macam 

bentuk representasi dan dampak sosial dari 

pembuatan keputusan. Sementara itu, pemasaran 

(marketing) sering dikaitkan dengan penjualan 

dan pendapatan keuntungan, dimana ia merupakan 

proses managerial yang menjelaskan pemahaman 

dan meramal kebutuhan dan kemauan (needs and 

wants) dari audiens dan mencari solusi yang dapat 

menguntungkan (Kotler dan Levy, 1969). 

 Lillecker dan Jackson (2011) kemudian 

mengambil dua pernyataan tersebut dan 

menjelaskan pemasaran politik sebagai proses 

managerial, dimana pembagian kekuasaan dan 

sumber daya dari masyarakat didasarkan dari 

pengertian dan prediksi dari kebutuhan dari 

masyarakat tersebut untuk mememuaskan publik 

dan mencapai tujuan organisasi.  Lock dan Harris 

(dalam Lees-Marshment, 2009:29) mendefinisikan 

kegiatan pemasaran politik sebagai sebuah 

kegiatan yang memperhatikan strategi terkait 

dengan positioning dan komunikasi serta metode 

dimana strategi-strategi tersebut akan 

direalisasikan, termasuk pencarian informasi 

terkait perilaku, pengetahuan (awareness) dan 

respons dari target audiens. Harrop (1990) 

menyatakan bahwa pemasaran politik bukan 

hanya pengiklanan politik, penyiaran partai politik 

dan pidato-pidato politik, namun juga mencakup 

seluruh wilayah positioning partai di pasar 

elektoral. Kavnagh (1995) juga mendefinisikan 

pemasaran politik sebagai sebuah kumpulan 

strategi-strategi dan alat utnuk menentukan dan 

mempelajari opini publik sebelum dan sesudah 

pemilu, untuk membangun komunikasi kampanye 

dan menekankan dampaknya. Sementara itu Lees-

Marshment, dalam bukunya Political Marketing: 

Principles and Applications (2009:29) juga 

mendefinisikan pemasaran politik sebagai berikut: 
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“Political marketing is about political 

organisations (such as political parties, 

parliaments and government departments) 

adapting techniques (such as market research and 

product design) and concepts (such as the desire to 

satisfy voter demands), originaly used in the 

business world, to help them achieve their goals 

(such as win elections or pass legislations)”. 

 

 Sedangkan Maarek (1995:2) 

mengkonseptualisasikan pemasaran politik 

sebagai “a complex process, the outcome of a 

more global effort implicating all the factors of 

the politician’s political communications”. Ia juga 

menekankan bahwa pemasaran politik merupakan 

metode umum dari komunikasi politik. Ia 

menimbang bahwa pengantar dari pemasaran 

dalam politik sebagai hasil dari penjelasan sebuah 

kebijakan komunikais politik, sebuah rancangan 

startegi global, rasionalisasi dan pertemuan dari 

komunikasi politik modern (Kolovos dan Harris, 

2005: 2). 

 Sementara itu, terdapat pula berbagai 

definisi mengenai identitas kepemudaan. Pemuda 

dijelaskan oleh Wyn dan White (1996: 11) sebagai 

relational concept, “which refers to the social 

processes whereby age is socialy constructed, 

institutionalised and controlled in historycally and 

culturally specific ways”. Dalam hal ini, pemuda 

di sebut sebagai konsep relasional karena konsep 

“youth” ada dan memiliki arti yang besar yang 

berhubungan dengan konsep “adulthood”. 

Menurut Taufik Abdulah (1974: 6) pemuda adalah 

individu dengan karakter yang dinamis, bahkan 

bergejolak dan optimis namun belum memiliki 

pengendalian emosi yang stabil. Pemuda 

menghadapi masa perubahan sosial maupun 

kultural. 

  Selain itu dijelaskan bahwa pemuda 

memiliki konotasi “selera”, “mode”, “musik” dan 

“bahasa anak muda” tersendiri yang dapat disebut 

sebagai identitas mereka. Kaum muda, terutama 

yang berasal kelas menengah (atas) Indonesia di 

kota-kota metropolitan berbangga karena tampil 

trendi, sangat bergairah terhubung dengan tren 

dan gaya hidup global, mengembangkan mode-

mode tersendiri “budaya mal perbelanjaan” dan 

menggunakan bahasa mereka sendiri, bahasa 

gaul. (Naafs dan White, 2012: 99).   

 Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa 

pemuda, tidak bisa lagi diasosiasikan hanya 

sebagai kelompok yang di dasari oleh karakteristik 

biologis usia saja, namun memiliki karakteristik 

identitas yang membedakannya secara kultural 

dengan kelompok usia lainnya. Sementara itu, 

kepemudaan merupakan identitas yang melekat 

pada diri pemuda. Naafs dan White (2012: 94) 

menjelaskan, bahwa masa muda merupakan 

periode dimana identitas diri (termasuk juga 

identitas politik) mulai dibentuk.  Undang-undang 

No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan 

menyebutkan pada pasal 1 ayat (2), bahwa 

kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan 

dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, 

kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. 

Satires (2009: 89) menyebutkan beberapa 

karakteristik dan identitas yang dimiliki oleh 

pemuda yang membuat mereka dikenal sebagai 

kelompok masyarakat yang sering menggerakan 

perubahan, diantaranya: 

1.  Kemurnian idealisme 

2.  Keberanian dan keterbukaan dalam 

menyerap gagasan baru 

3.  Semangat dalam mengabdi 

4.  Inovatif dan kreatif 

5. Berkeinginan dalam mewujudkan gagasan-

gagasan baru yang dimiliki 

6.  Ingin selalu menampilkan sikap mandiri 

 Salah satu istilah pemuda yang sering 

dipakai akhir-akhir ini adalah millenials. 

Terminologi ini merujuk pada generasi yang lahir 

1981 hingga 1996 (Dimock, 2019). Kelompok 

generasi inilah yang nantinya akan memainkan 

peran dalam Pemilu 2019 sebagai salah satu 

lumbung suara terbesar.  Hal ini dikarenakan 

jumlah dari calon pemilih yang berusia 20 tahun 

sebanyak 17.501.278 orang dan usia 21-30 tahun 

sebanyak 42.843.792 orang (Rokhmatullah, 

2019). Namun, pemuda seringkali diberikan 

konotasi yang cukup jelek dalam politik. Irwanto 

(2019) menjelaskan bahwa pemuda memiliki 

karakteristik yang konsumen yang menyolok, 

melek teknologi dan apatis dalam politik.  

 Dalam membahas mengenai komunikasi 

pemasaran politik melalui identias kepemudaan 

yang dilakukan oleh PSI, peneliti menggunakan 
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strategi pemasaran politik Sales Oriented Party 

(SOP) yang dicetuskan oleh Lees-Marshment 

(2001). Model ini melihat bagaimana konsep dan 

teknik pemasaran dapat digunakan dalam perilaku 

partai dan menunjukan proses bertahap yang bisa 

diambil partai politik dari sebelum pemilu hingga 

setelah duduk di pemerintahan. Lees-Marshment 

(2009:43) menyebutkan bahwa tujuan utama dari 

strategi SOP adalah meyakinkan dan merubah 

pilihan dari calon pemilih. 

 Adapun tahap-tahap dalam SOP adalah 

sebagai berikut (Lees-Marshment, 2009:46) 

 Tahap Pertama: Perencanaan ini dilakukan 

secara internal di dalam kelembagaan partai 

politik dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

yang dianut partai. 

 Tahap Kedua: Market Intelligence (Pemetaan 

Pemilih). Digunakan untuk memastikan respon 

pemilih terhadap perilaku partai dan 

mengidentifikasi segmen pemilih yang 

mendukung, menolak dan yang mungkin dapat 

dipersuasi, serta bagaimana cara terbaik dalam 

berkomunikasi dengan target pasar. 

 Tahap Ketiga: Communication (Komunikasi). 

Komunikasi di dasari atas marketing 

intelligence dan dirancang agar sesuai pada 

segmen yang berbeda, memberikan penekanan 

pada aspek produk partai yang dianggap 

populer. Komunikasi dilakukan melaui teknik-

teknik komunikasi pemasaran yang unik dan 

modern, memanfaatkan media-media untuk 

menjangkau kepada calon pemilih guna 

mendulang suara dengan membujuk pemilih 

agar memilih partai. 

 Tahap Keempat: Campaign (Kampanye). Partai 

tetap melakukan komunikasi efektif, serupa 

dengan tahap tiga.  

 Tahap Lima: Election (Pemilihan Umum). 

 Tahap Enam: Delivery (Pelaksanaan). Partai 

akan melaksanakan program yang mereka 

janjikan saat duduk di pemerintahan. 

Penjelasan terakhir yang 

 Penjelasan terakhir yang diperlukan 

terhadap jurnal ini adalah mengenai positioning 

politik. Trout menjelaskan bahwa positioning 

dimulai pada „produk‟ yang bisa berupa barang, 

jasa, bahkan institusi. Namun, juga disebutkan 

bahwa positioning bukan berarti dilakukan oleh 

pembuat produk kepada produknya, melainkan 

sebuah „operasi‟ terhadap kesadaran calon 

konsumen yang potensial dimana penjual akan 

memposisikan produk tersebut di benak pembeli 

(Luitko, 2015: 27).  

 Dalam beberapa dekade terakhir, konsep 

strategic product positioning telah terbentuk 

sebagai pendekatan dari pemasaran politik. 

Pendekatan ini memungkinkan kandidat atau 

partai untuk membandingkan image mereka 

dengan pandangan partai atau calon ideal yang 

diinginkan oleh publik. Selain itu, partai dan 

kandidat politik juga dapat image mereka dengan 

image politik lawan, menjelajahi pro-kontra posisi 

terhadap isu berbeda dan memilih posisi terhadap 

isu yang terbaik (Liutko, 2015).  

Dalam jurnalnya yang berjudul Positioning as a 

Part of Political Marketing (2015), Luitko 

menyebutkan bahwa positioning dalam pemasaran 

politik dapat didefinisikan secara luas sebagai 

suatu kumpulan pendekatan yang bertujuan untuk 

memastikan sebuah „transaksi‟ yang efisien dalam 

beberapa hal, seperti: 

- Menciptakan produk-produk yang menarik 

untuk target audiens (pasar) 

- Memperbaiki daya saing 

- Promosi produk politik 

- Menciptakan tawaran-tawaran politik 

- Membuat keputusan-keputusan yang di 

dorong oleh politik 

Luitko (2015) menambahkan, bahwa agar 

mendapatkan kepercayaan dari pemilih, terdapat 

beberapa persyaratan dalam melakukan 

positioning. Diantaranya adalah kandidat atau 

partai politik harus memiliki positioning yang 

tepat dan sesuai dengan struktur pemilih di dasari 

oleh segmentasi masyarakat yang akan 

memungkinkan memberinya kemenangan. 

 

PEMBAHASAN 

Apabila kita merujuk pada strategi pemasaran 

politik SOP maka dapat dilihat pula komunikasi 

pemasaran politik melalui identitas kepemudaan 

yang dilakukan PSI. Seperti yang sebelumnya 

dijelaskan pada bab pertama, product design 
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merupakan tahap pertama dalam strategi 

pemasaran politik sales oriented party yang 

dikemukakan oleh Lees-Marshment (2009: 46). 

Tahap ini merujuk pada aktor politik yang 

bertanggung jawab untuk perencanaan ideologi, 

program kerja dan gagagasan partai yang sesuai 

dengan idealisme partai untuk kemudian 

dipasarkan oleh publik. Oleh karena itu, sebagai 

partai politik baru, PSI harus merancang dan 

menentukan, gagasan dan ideologi apa yang ingin 

dibawanya sebagai partai peserta pemilu, tentu 

dengan identitas kepemudaan tersebut.  

 Sejalan dengan hal tersebut, narasuber 

Andy Budiman yang merupakan juru bicara PSI 

dan calon legislatif untuk daerah pemilihan Jawa 

Timur I menyatakan dalam wawancara kepada 

peneliti, bahwa PSI merupakan partai politik baru 

yang lahir guna menjawab dua persoalan utama 

bangsa, yakni „Anti Korupsi dan Anti Intoleransi‟ 

(wawancara pada tanggal 29 November 2018). 

“PSI itu bisa disebut partai akal sehat. Kenapa? 

Karena kita muncul ditengah ketidakjelasan sikap 

partai politik di dalam merespon berbagai 

persoalan bangsa. Misalnya dalam persoalan 

korupsi, PSI sekarang adalah partai yang betul-

betul concern terhadap isu itu dan menjadikan 

perlawanan terhadap korupsi menjadi agenda 

utama. Kemudian yang kedua, intolernasi. Cuman 

PSI yang berani secara tegas, mengambil posisi 

mengecam segala macam bentuk regulasi yang 

diskriminatif.”(Budiman, wawancara pada 

29/11/18). 

Partai Solidaritas Indonesia melihat isu 

korupsi dan intoleransi menjadi permasalahan 

utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

PSI juga melihat keadaan partai politik di 

Indonesia yang tidak memiliki perkembangan 

yang baik semenjak reformasi dan terkesan 

menjadi alat bagi para elit politik. Keadaan realita 

saat ini adalah, partai politik dinilai terlalu 

mementingkan kepentingan partai atau 

kelompoknya masing-masing daripada 

mementingkan kepentingan rakyat yang 

seharusnya mereka layani (Warsito, 1999: 94). 

Pemilihan ideologi ini bukan tanpa sebab. 

Hal ini dikarenakan keadaan korupsi dan 

intoleransi di tanah air yang semakin meningkat. 

Menurut Setara Institute bahwa pada tahun 2017 

saja, terdapat 155 kasus intoleransi yang terdiri 

atas pelanggaran kebebasan beragama dan 

berkeyakinan di 29 provinsi di Indonesia 

(Habibie, 2018). Pemilihan anti intoleransi 

sebagai DNA dalam perjuangan PSI sangat 

berkaitan erat dengan identitas PSI sebagai partai 

pemuda. Peranan pemuda sangat dibutuhkan 

dalam perjuangan melawan intoleransi. Peranan 

ini sangat terikat dengan kodrat pemuda sebagai 

penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, serta 

sebagai masa depan sebuah negara yang ingin 

maju. Hal ini yang kemudian menyebabkan 

kehadiran kaum muda di ruang publik menjadi 

penting. Qadir (2016: 434) menjelaskan bahwa 

keterlibatan kaum muda sangat diperlukan dalam 

kondisi proses perubahan sosial yang semakin 

keras. Kaum muda harus memahami keadaan 

ekonomi, politik dan historis yang memadai 

sehingga mendapatkan gambaran jelas terkait 

fenomena yang terjadi di suatu negara. Lebih 

lanjut, Qadir (2016: 434) juga menjelaskan bahwa 

kaum muda harus diberikan kebebasan dalam 

mengekspresikan diri dan membangun masa 

depan secara positif dan tidak boleh disesatkan 

begitu saja kedalam paham-paham intoleransi.  

Oleh karena itu, kaum muda harus dijadikan 

sebagai agen-agen pejuang toleransi antar umat 

beragama. 

Dalam melaksanakan agenda komunikasi 

pemasaran politik dengan identitas kepemudaan, 

PSI telah sesuai pada tahap pertama dalam strategi 

pemasaran politik SOP yakni perencaaan. 

Perencanaan tersebut dilakukan PSI dengan 

merancang ideologi yang menjadi product design 

partai berupa „anti korupsi‟ dan „anti intoleransi‟. 

Hal selanjutnya yang dilakukan oleh PSI dalam 

membangun product design kepemudaan adalah 

dengan menggunakan tokoh-tokoh pemuda dalam 

pemasaran politik mereka.  

Sebagai partai politik, PSI melihat bahwa 

selama ini status quo yang ada adalah kurangnya 

representasi partai politik terhadap representasi 

kaum muda dan perempuan. Hal ini diutarkan oleh 

narasumber Dara Adinda Kesuma Nasution, 

selaku juru bicara PSI untuk urusan perempuan 

dan pemuda. Beliau menyatakan bahwa selama 

ini, kaum muda dan perempuan kurang 

mendapatkan posisi penting dalam partai politik 
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dan hanya ditempatkan pada sayap partai, praktis 

hanya menjadi kaki tangan dalam partai politik.  

“Kita kita ingin, inilah.. apa ya.. kita sih 

inginnya menghadirkan alternatif baru di 

dunia perpolitikan Indonesia. Kita lihat, 

selama ini mas, anak-anak muda itu cenderung 

ditempatkan di sayap gerakannya parpol. Mas 

boleh cek tuh ya di partai A, B, C, D, mereka 

selalu punya satu sayap gerakan yang isinya 

anak muda, satu gerakan sayap lagi isinya 

perempuan. Nah di PSI, kita justru ingin anak-

anak muda, perempuan, itu menjadi tubuh dan 

otak gerakan itu. Tidak cuma ditempatkan 

sebagai sayap.” (Nasution, Wawancara pada 

2/11/18). 

 Saat ini, PSI sudah diisi oleh beberapa 

tokoh-tokoh muda yang sering dimunculkan oleh 

partai dalam kegiatan-kegiatan publik mereka, 

seperti mewakili partai dalam acara di televisi, 

menjadi juru bicara partai untuk menanggapi 

berbagai macam isu serta menggunakan mereka 

sebagai pemeran dalam iklan atau kampanye 

partai. Tokoh-tokoh seperti Ketua Umum, Grace 

Natalie, Giring Ganesha, atau yang lebih dikenal 

dengan Giring „Nidji‟, mantan vokalis Band Nidji, 

Dedek Prayudi, serta tokoh seperti narasumber 

Tsamara Amany, Rian Ernest, Dara Adinda 

Kesuma Nasution dan Andy Budiman. Semua 

tokoh tersebut, menurut Tsamara Amany dalam 

wawancara kepada peneliti, memiliki tugas pokok 

dan fungsi mereka masing-masing dalam menjadi 

„tokoh pemuda‟ di partai.  

“…Kita kan punya jubir ya artinya setiap isu 

itu pasti punya orang khusus yang akan 

bicara. Saya misalnya karena sebagai ketua 

DPP saya sering bicara sesuatu yang lebih 

general. Tapi juga bicara hal yang spesifik 

yang memang menjadi isu saya seperti isu-

isu yang berkaitan dengan korupsi, isu-isu 

yang berkaitan dengan anak muda, itu isu 

saya yang sering berbicara. Sekarang 

mungkin sedikit berubah eskalasinya karena 

saya juga menjadi tim kampanye nasional di 

Pilpres. Tetapi kalau kita melihat kita punya 

semuanya, di bidang hukum kita punya Rian 

Ernest, Dini Purwono, Surya Candra. Di 

bidang milenial dan bagian keIslaman ada 

Dara Adinda, ada Guntur Romli bagian 

Islam, ada Muanas juga bagian Islam, eh 

lebih tepatnya bagian agama, bukan Islam 

aja. Wah, banyak banget, deh, ada Isyana 

Bagoes Oka untuk perempuan dan anak jadi 

semua orang memiliki isunya sendiri yang 

bisa kita majukan.” (Amany, dalam 

wawancara 19/11/18) 

  Pernyataan dari narasumber tersebut 

menunjukkan bahwa dalam bekerja, PSI 

memberikan kesempatan (atau mencoba 

memberikan kesempatan) bagi kader-kadernya 

untuk tampil sebagai wajah partai. Hal ini 

dilakukan oleh PSI untuk meminimalisir potensi 

terjadinya politik ketokohoan di partai politik. 

Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia juga 

melihat bahwa pemuda sebagai kelompok 

masyarakat memiliki minat-minat mereka 

tersendiri. Narasumber Dara Adinda menyatakan, 

PSI sebagai partai politik sebenarnya tidak perlu 

bersusah payah untuk menciptakan positioning 

identitas pemuda. Hal ini dikarenakan bahwa 

tokoh-tokoh yang dimiliki oleh PSI, baik sebagai 

caleg atau pengurus secara usia memang muda 

serta memliki banyak kesamaan dalam minat 

dengan pemuda kebayakan. 

 Setelah melakukan product design, PSI 

juga diwajibkan menurut strategi pemasaran 

politik SOP untuk melakukan marketing 

intelligence. Hal ini mereka lakukan dengan 

memilih target elektoral pemuda. Partai 

Solidaritas Indonesia merupakan sebuah partai 

politik yang menggunakan pemuda sebagai 

identitas politik mereka. Maka tak heran, PSI 

dalam menentukan siapa target elektoral mereka 

lebih memberikan pengkhususan kepada pemuda. 

Dalam hal ini, banyak komunikasi pemasaran 

politik mereka yang disebarluaskan ke media 

sosial ditujukan untuk mendapat perhatian dari 

kalangan pemuda, dengan pembahasaan dan 

pembawaan yang mereka dapat asosiasikan.  

Pemilihan target elektoral PSI ini sesuai 

dengan tahap kedua dari strategi pemasaran politik 

sales oriented party yang dikemukakan oleh Lees-

Marshment yakni Marketing Intelligence. Tahap 

ini digunakan untuk memastikan respon pemilih 

terhadap perilaku partai dan mengidentifikasi 

segmen pemilih yang mendukung, menolak dan 

yang mungkin dapat dipersuasi, serta bagaimana 

cara terbaik dalam berkomunikasi dengan target 

pasar. Oleh karena itu, PSI sebagai partai yang 

memiliki identitas kepemudaan tentu akan 

menggunakan pemuda sebagai target elektoral 

mereka.  
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Pada pemilihan umum 2019, Komisi 

Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa akan 

terdapat 190 juta orang yang akan menentukan 

pilihan politik mereka (Rakhmatulloh, 2019). Dari 

192 juta orang tersebut, data dari Kementerian 

Dalam Negeri menyatakan bahwa akan terdapat 5 

juta pemilih pemula yang akan untuk 

pertamakalinya memilih (Andayani, 2018). 

Apabila dipilah berdasarkan kelompok usia, maka 

pemilih dalam Pemilu 2019 yang berusia 20 tahun 

sebanyak 17.501.278 orang, usia 21-30 tahun 

sebanyak 42.843.792 orang dan usia 31-40 tahun 

sebanyak 43.407.156 orang (Rakhmatulloh, 

2019).  

Besarnya jumlah pemilih pemula ini tentu 

disadari oleh Partai Solidaritas Indonesia dan 

sebagai partai politik, PSI tentu akan berupaya 

semaksimal mungkin untuk mengkapitalisasi 

lumbung suara ini. Hal ini didukung oleh 

pernyataan dari para narasumber. Salah satunya, 

Tsamara Amany menyatakan dalam wawancara 

bahwa jumlah penduduk pemuda yang besar ini 

perlu dimanfaatkan, namun tidak secara 

sembarangan. Ia menyatakan bahwa dalam 

melakukan pendekatan kepada kaum pemuda, 

partai politik harus menjadikan pemuda sebagai 

subjek politik dan bukan hanya sebagai objek 

politik.  

“Karena kalau dilihat dari populasi ya, 

populasi anak muda pada 2019 ini 

mencapai 55%. Kalau 55% ini kemudian 

hanya menjadi objek politik, artinya setiap 

orang mencoba mendekati mereka, tanpa 

mengakomodir isu-isu mereka, maka 

sangat disayangkan. Nah karena itu saya 

ingin anak-anak muda itu menjadi subjek 

pelaku politik. Pelaku dalam artian bisa 

menjadi politisi, tetapi juga pelaku yang 

terlibat aktif dalam proses pengambilan 

keputusan sehingga isu-isu anak muda itu 

menjadi terakomodasi dengan baik, bukan 

hanya dijadikan objek dimana orang-orang 

semuanya mau meraih suara mereka” 

(Amany, dalam wawancara 19/11/18) 

Pernyataan Tsamara Amany tersebut di 

dukung pula dengan pernyataan dari narasumber 

Dara Adinda Kesuma Nasution. Selaku juru bicara 

PSI untuk urusan pemuda dan perempuan, Dara 

melihat dengan jelas bahwa jumlah pemilih yang 

masuk kategori pemuda ini cukup besar dan perlu 

dimanfaatkan oleh partai politik, tak terkecuali 

PSI. Namun, Dara juga menjelaskan bahwa 

jumlah pemuda yang sangat besar tersebut juga 

menandakan peranan mereka yang penting dalam 

menentukan arah gerakan bangsa. Ia 

mencontohkan bagaimana kaum muda saat ini 

menentukan arah politik secara global. 

“Khususnya di Indonesia ya mas, kalau 

pemuda itu sekarang sangat penting, 

karena berdasarkan jumlah demografi di 

tahun 2019 kita itu pemuda akan ada 

sekitar 40-50 persen pemilih pemula 

artinya dibawah 35 tahun. Nah, jumlah 

yang big ini punya potensi yang sangat 

besar untuk jadi lumbung suara. Gitu, jadi 

kita bisa, anak muda bisa jadi lumbung 

suara yang dimanfaatkan oleh partai-partai 

politik yang sudah ada, atau anak muda 

juga bisa ikut turut menentukan arah 

keberlangsungan bangsa ini, gitu lo, jadi 

karena momentum 2019 ini sepertinya 

tidak akan terjadi di pemilu-pemilu 

selanjutnya karena ini berkaitan juga 

dengan bonus demografi.” (Nasution, 

dalam wawancara 2/11/18) 

Namun, tentu tidak semua pemuda dapat 

dikategorikan menjadi hal yang sama. Begitu pula 

kalangan pemuda bukanlah satu-satunya 

kelompok yang akan memberikan suara dalam 

Pemilihan Umum 2019 nanti. Sebagai partai 

politik, PSI memang berusaha untuk menggaet 

sebanyak-banyaknya suara kaum muda, terutama 

kaum muda yang tinggal dikawasan urban. 

Hal ini dibenarkan oleh narasumber Dara 

Adinda Kesuma Nasution. Menurutnya, PSI 

secara nasional memang berusaha untuk 

mendapatkan suara lebih dari kalangan pemuda di 

perkotaan, walaupun pada akhirnya kalangan 

pemuda di desa dan kalangan tua pun tidak 

tertutup kesempatan dalam mendukung PSI. 

Selain itu, ia juga memberi penjelasan mengenai 

kategori target pemuda yang dianggap cocok 

dengan idealisme dan cita-cita PSI. Ia 

menjelaskan. 

“Tentu ada target ya, maksudnya secara 

kuantitaif kita ada parliamentary threshold 

4%. Artinya itu setelah kita hitung-hitung 

kita harus punya suara 6 juta, kalau misalnya 

voters turnout kita 80%, PSI harus punya 6 

juta suara agar bisa lolos ke parlemen. Itu 

target minimal, tentu saja kita maunya lebih 

dari itu, ya misalnya 7-8% suara biar kita 

bisa masuk kesana. Dan memang, supaya 

bisa masuk kesitu kita pengennya sih anak-

anak muda perkotaan yang jadi sasaran kita. 

Meskipun, kalau diseluruh Indonesia, seperti 
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di dapil saya itu contohnya kita menggarap 

anak-anak muda pedesaan akhirnya. Jadi mix 

lah mas, siapa aja yang mau milih kita kita 

deketin, karena beda-beda banget kan mas di 

tiap dapil. Tapi kan secara nasional sih kita 

anak muda, pendidikannya upper-lah ya, 

pendidikan yang sudah tinggi, di perkotaan 

dan cenderung nasionalis.” (Nasution, dalam 

wawancara 2/11/18) 

Namun, pemilihan identitas 

pemuda tersebut akan menimbulkan 

beberapa permasalahan. Pertama, PSI 

menargetkan untuk mendapatkan suara 

pemuda urban, walaupun tentu tidak 

semua pemuda di Indonesia yang akan 

mengikuti pemilihan umum nantinya 

akan tinggal di wilayah perkotaan. 

Pemilihan ini terkesan meminggirkan 

pemuda-pemuda yang berada di wilayah 

pedesaan yang tentu juga memiliki 

karakteristik yang berbeda jika 

dibandingkan dengan pemuda-pemuda 

urban di perkotaan. Menurut Roucek dan 

Warren (dalam Suparmini dan Wijayanti, 

2015: 6) masyarakat pedesaan memiliki 

karkateristik sebagai berikut.  

a. Mereka memiliki sifat yang 

homogen dalam hal (mata 

pencaharian, nilai-nilai dalam 

kebudayaan, serta dalam sikap 

dan tingkah laku) 

b. Kehidupan di desa lebih 

menekankan anggota keluarga 

sebagai unit ekonomi. Artinya 

semua anggota keluarga turut 

bekerja sama terlibat dalam 

kegiatan pertanian ataupun 

mencari nafkah guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi rumah tangga 

c. Faktor geografis sangat 

berpengaruh pada kehidupan yang 

ada (misalnya keterikatan anggota 

masyarakat dengan tanah atau 

desa kelahirannya) 

d. Hubungan sesama anggota 

masyarakat lebih intim dan awet 

dari pada di kota, serta jumlah 

anak yang ada dalam keluarga inti 

lebih banyak. 

Dalam melakukan komunikasi pemasaran 

politik, PSI menyadari bahwa opsi yang mereka 

miliki sangat terbatas. PSI melakukan strategi 

komunikasi dalam pemasaran politik mereka 

dengan identitas kepemudaan melalui beberapa 

media, yakni media sosial, media massa dan turun 

langsung ke masyarakat.  

Partai Solidaritas Indonesia merupakan 

salah satu partai yang memanfaatkan kegunaan 

media online, terutama media sosial secara 

maksimal untuk melakukan pemasaran politik. 

Sampai pada bulan Februari 2019, PSI memiliki 

beberapa platform media sosial, seperti Facebook, 

Twitter, YouTube, Instagram dan Google+. Selain 

itu, PSI juga memiliki laman web yang beralamat 

psi.id. Keberadaan multiplatform tersebut 

memudahkan PSI dalam melakukan pemasaran 

politik, terutama kepada kalangan pemuda secara 

mudah, murah dan cepat. 

Tidak mengherankan bagi PSI yang 

mengakui memiliki identitas pemuda untuk 

memilih melakukan pemasaran politik melalui 

media online. Hal ini dikarenakan karakteristik 

pemuda itu sendiri yang sangat aktif di dunia 

internet. Sebuah laporan survei berjudul 

„Indonesia Millenial Report‟ yang dikeluarkan 

oleh IDN Times pada awal 2019 membenarkan 

hal tersebut. Dalam survei tersebut disebutkan 

bahwa 55% milenial (pemuda) yang disurvei 

mengakeses media online minimal satu kali dalam 

sebulan.  

Besarnya jumlah pengguna internet 

tersebut tentunya disadari oleh PSI dengan 

memanfaatkan dengan maksimal kemampuan 

untuk melakukan komunikasi melalui media 

internet, dalam hal ini menyediakan platform 

dalam media sosial dan laman web partai. Oleh 

karena itu, narasumber Tsamara Amany 

menyatakan bahwa penggunaan media sosial 

merupakan „backbone’ atau tulang punggung 

pemasaran politik yang dilakukan oleh PSI 

(Amany, dalam wawancara 19/11/18). Selain itu, 

PSI merasa bahwa penggunaan media sosial 

memang perlu dilakukan akibat sumber daya 

sebuah partai baru yang terbatas, berbeda jika 

dibandingkan dengan partai-partai yang sudah 

mapan. Ia menyatakan: 
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“[PSI memilih platform media sosial] 

karena PSI tidak punya dana yang 

besar jika dibandingkan dengan partai-

partai lain yang sudah established. 

Dana kita terbatas, tetapi dengan apa 

yang kita punya dengan kreativitas 

yang kita punya, kita mencoba explore 

media sosial semaksimal mungkin 

untuk membahas isu-isu yang menarik 

gitu.” (Amany, dalam wawancara 

19/11/18) 

Selain itu, PSI menyadari bahwa untuk 

menggaet suara kaum pemuda dan milenial, 

diperlukan media yang mudah diakses oleh 

mereka. Hal inilah yang membuat PSI memilih 

media sosial sebagai salah satu cara utama untuk 

melakukan pemasaran politik. Penggunaan media 

sosial juga dipelrukan untuk membeikan 

komunikasi yang konstan antara partai dan target 

elektoral mereka. Melalui penggunaan media 

sosial, para calon pemilih memiliki cara untuk 

mengetahui lebih tentang partai politik mereka. 

Baik itu berupa sikap politik, calon legislatif, serta 

kampanye politik. Hal ini dibenarkan oleh 

narasumber Dara Adinda Kesuma Nasution. Ia 

menyatakan bahwa sebagai partai yang memiliki 

identitas pemuda, sangatlah wajar bagi PSI untuk 

memanfaatkan media sosial demi mendapatkan 

suara pemuda.  

“Paling menonjol adalah kita menggunakan 

sosial media dengan sangat intensif. Jadi 

sekarang, facebook kita itu sudah di like sekitar 

2,5 juta dan engagement-nya itu tertinggi 

diantara partai-partai politik lain. Mas boleh 

cek tuh, tim sosmed kita betulan gila-gilaan 

untuk menjaga engagement di facebook begitu 

juga dengan instagram dan twitter. Karena, kita 

melihat bahwa anak-anak muda, khususnya di 

perkotaan ya mas itu pasti tidak pernah lepas 

dari yang namanya gadget dan media sosial. 

Jadi PSI, menyambut hal itu dengan 

mengoptimalisasi penggunaan sosial media 

kita.” (Nasution, dalam wawancara 2/11/18) 

Jika pada komunikasi pemasaran politik di 

media sosial PSI lebih leluasa, hal sebaliknya 

tidak dapat dikatakan pada pemasaran politik PSI 

di media massa. prosedur kampanye terbaru yang 

dicantumkan dalam Perarturan KPU No. 5 Tahun 

2018 pasal 37 memberikan batasan bagi iklan 

politik yang disiarkan di televisi yakni hanya 21 

hari sebelum hari pemilihan. Hal ini secara 

langsung membatasi durasi partai politik dalam 

melakukan iklan politik di televisi yang hanya 

boleh dilakukan dari tanggal 24 Maret sampai 

dengan 13 April 2019 (Andayani, 2018). 

Dibatasinya partai politik untuk melakukan 

kampanye melalui iklan di televisi tentu 

memberikan dampak negatif bagi partai-partai 

baru yang akan berkompetisi di pemilihan 

legislatif 2019. Partai baru yang notabene masih 

memiliki awareness rendah harus bersaing sama 

rata dengan partai-partai lama yang sudah mapan 

dan memiliki awareness tinggi. Hal ini disadari 

oleh Partai Solidaritas Indonesia sebagai salah 

satu kelemahan mereka. Narasumber Tsamara 

Amany menyatakan, aturan yang ditetapkan ini 

tidak adil bagi partai baru. 

“Kalau menurut saya sih, [kelemahan terjadi 

akibat] adanya aturan dari Bawaslu yang 

membatasi partai politik untuk beriklan di 

televisi, sementara kita tau bahwa salah satu 

cara yang paling efektif untuk meningkatkan 

popularitas partai politik adalah dengan 

iklan tv. Saat ini kita tidak bisa melakukan 

itu semua karena terbentur peraturan dan 

baru bisa 20 hari sebelum pemilihan dimana 

semua partai politik akan melakukan hal 

yang sama. Kami pikir itu tidak fair, karena 

seharusnya ada perbedaan antara partai 

politik yang sudah lama dengan yang baru” 

(Amany, dalam wawancara 19/11/18) 
Pernyataan narasumber Tsamara Amany 

tersebut membuktikan bahwa PSI merasa bahwa 

televisi masih memiliki peranan penting dalam 

kegiatan pemasaran politik partai. Pengaruh besar 

media massa, terutama televisi juga sangat terlihat 

dari komposisi partai politik yang memiliki 

afiliasi dengan perusahaan media. Beberapa 

stasiun televisi dan konglomerasi media di 

Indonesia saat ini dimiliki juga oleh ketua atau 

anggota partai politik tertentu yang membuat 

partai-partai politik tersebut mendapatkan head 

start dalam melakukan kampanye pemasaran 

politik. 

Partai Solidaritas Indonesia tentu 

menyadari bahwa terdapat kelemahan yang 

mereka alami dalam pemasaran melalui media 

televisi. Namun, kelemahan dalam melakukan 

iklan televisi itu justru tidak membuat PSI asing 

dalam dunia pertelevisian di tanah air. Hal ini 

dikarenakan kader-kader PSI justru sering unjuk 

gigi dan tampil dalam beberapa acara talkshow 
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televisi-televisi, baik sebagai perwakilan partai 

maupun perwakilan Tim Kampanye Nasional 

Joko Widodo-KH Ma‟ruf Amin. Hal ini, 

merupakan peluang bagi PSI untuk memanfaatkan 

televisi sebagai salah satu upaya mereka dalam 

melakukan pemasaran politik mereka, walaupun 

tidak melalui iklan. PSI menyadari bahwa 

diundangnya kader-kader pada acara talkshow di 

televisi merupakan kesempatan bagi PSI dalam 

melakukan pengenalan partai politik kepada 

masyarakat. Selain itu, tentu penggunaan televisi 

sebagai medium dalam mengenalkan partai dan 

calon legislatif lebih menguntungkan daripada 

menggunakan cara-cara lain. Hal ini diungkapkan 

narasumber Rian Ernest dalam wawancara kepada 

peneliti menjabarkan keuntungan tersebut sebagai 

berikut. 

“Sejauh yang saya tau memang televisi 

yang mengundang [kami]. Memang 

salah satu cara untuk sosialisasi paling 

efektif itu berita di TV, termasuk dialog, 

baru billboard dan alat peraga luar, baru 

tatap muka. Tapi kalau tatap muka kan 

saya harus mengatur gitu. Saya, Rian, 

mau turun dimana, melakukan apa 

dengan berapa orang. Billboard kita bisa 

atur, artinya sekarang sih walaupun 

aturannya dibatasi, kalau kamu tau, 

partai politik cuma boleh pasang dua 

billboard per kabupaten/kota. Nah kalau 

berita di TV. PSI punya TV enggak? 

Tentu tidak. Jadi karena kondisi itu kita 

kalau diundang itu betul-betul karena 

undangan TV. …apakah itu 

menguntungkan? Oh jelas 

menguntungkan. Dalam konteks politik, 

rugi banget kalau ada caleg atau partai 

yang diundang TV dan enggak dateng, 

sayang.” (Ernest, dalam wawancara 

8/11/18) 

Setelah melihat berbagai macam upaya dan 

strategi yang dilakukan PSI dalam melakukan 

komunikasi pemasaran politik melalui identitas 

kepemudaan, maka tentu timbul sebuah 

pertanyaan. Apakah pemasaran politik ini mampu 

membuat masyarakat, terutama generasi muda 

mengetahui keberadaan Partai Solidaritas 

Indonesia sebagai partai politik „pemuda‟ baru 

yang mengedepankan perjuangan „Anti Korupsi 

dan Anti Intoleransi‟? 

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2, 

PSI merupakan partai politik baru yang muncul 

pasca Pemilihan Umum tahun 2014. Hal ini 

menunjukkan bahwa PSI memiliki waktu sekitar 4 

tahun, sebelum Pemilihan Umum 2019 untuk 

membangun basis partai dan tentu melakukan 

komunikasi pemasaran politik kepada masyarakat. 

Selama ini, PSI memang telah mengambil sikap 

dalam pemilukada serentak yang terjadi pada 2017 

dan 2018, misalnya dengan mendukung pasangan 

Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 

dan Khofifah-Emil pada Pilkada Jawa Timur 

2018.  

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh 

CSIS pada tahun 2017 menunjukkan bahwa PSI 

memiliki tingkat kepopuleran yang sangat rendah, 

baik dikalangan pemuda maupun kalangan non 

pemuda. PSI hanya memiliki tingkat popularitas 

ssebesar 11.5% dikalangan milenial dan 15.1% 

dikalangan non-milenial. Tingkat tersebut berada 

di urutan paling bawah, bahkan berada di bawah 

partai-partai baru lainnya seperti Partai Idaman, 

besutan penyanyi dangdut Rhoma Irama yang 

memperoleh tingkat popularitas 13.7% dikalangan 

pemuda milenial, dan 20.9% di kalangan non-

milenial. Partai baru lainnya, Perindo bahkan 

menduduki peringkat enam dengan tingkat 

popularitas 81.5% bagi pemuda dan 69.4 bagi 

non-pemuda. 

Gaya pemasaran politik PSI yang terkesan 

mengedepankan identitas anak muda tidak sedikit 

mendapatkan penolakan atau resistensi dari aktor-

aktor politik lainnya.  Scott (1990: 8) menjelaskan 

bahwa resistensi merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan dengan tujuan memperkecil atau 

menolak klaim – klaim yang dimiliki oleh 

kelompok dominan yang dalam hal ini, PSI 

berperan sebagai kelompok dominan yang 

memberikan klaim-klaim berupa pemasaran 

politik dengan identitas pemuda.  

Positioning yang diambil PSI sebagai 

„partai anak muda‟seringkali dijadikan sebagai 

ejekan oleh partai politik lain di Indonesia. Namun 

hal ini sendiri disadari oleh pengurus dan kader 

PSI sebagai sebuah konsekuensi dalam 

mendirikan sebuah partai politik. Bahwa dalam 

mendirikan dan menjalankan sebuah partai politik 
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yang memiliki nilai dan identitas yang tentu 

berbeda dengan partai-partai lain, pasti akan 

mendapatkan perlawanan dari lawan politik, baik 

itu tokoh partai lain atau masyarakat umum yang 

berbeda pilihan politik.  

Ada beberapa kasus resistensi terhadap 

pemasaran politik yang dilakukan oleh PSI. PSI 

kerap dikatakan sebagai „Partai Sensasional 

Indonesia‟. Diungkapkan oleh Wasekjen Partai 

Gerindra yang juga sekaligus juru bicara Badan 

Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, 

Andre Rosiade (Medistiara, 2019). Ungkapan ini 

dilontarkan Andre akibat dari pemberian 

„Kebohongan Award‟ yang diberikan PSI kebada 

Prabowo, Sandiaga dan Andi Arief pada Januari 

2019. Andre menyatakan bahwa PSI sebagai 

partai yang sensasional „menumpang‟ Prabowo 

Subianto agar dapat terkenal (Medistiara, 2019). 

Status elektabilitas PSI yang memang masih 

rendah jika dibandingkan dengan partai lain juga 

sering kali menjadi sasaran dimana PSI kerap kali 

disebut sebagai „partai nol koma‟. Bahkan, Andre 

Rosiade sendiri mengusulkan untuk membalas 

„Kebohongan Award‟ dengan „Parnoko Award‟ 

(Partai Nol Koma) (Ihsanuddin, 2019).  

Sikap PSI yang menolak Perda Syariah 

dan poligami sendiri telah mendapatkan 

pertentangan dari kelompok Islam, baik itu rekan 

koalisi PSI maupun lawan politik PSI dalam 

pemilihan presiden. Ketua Umum PPP, 

Romahurmuziy menyatakan dalam sebuah laporan 

berita di kumparan.com pada 18 November 2018 

bahwa partainya akan „memperjuangkan‟ UU dan 

Perda Islami (kumparan.com, 2018). KH Ma‟ruf 

Amin, selaku calon wakil presiden yang diusung 

PSI juga mengungkapkan ketidaksetujuannya 

terhadap sikap yang diambil oleh PSI dengan 

menyatakan bahwa ia „tidak mempermasalahkan‟ 

Perda Syariah (Rifa‟i, 2018). Selain itu, sikap 

penolakan terhadap Perda Syariah dan Poligami 

telah membuat PSI dicap sebagai partai yang „anti 

Islam‟ (Paat, 2019). Selain itu, PDI Perjuangan 

selaku salah satu mitra koalisi PSI di pemilihan 

presiden justru mengkritik PSI sebagai „partai sok 

bersih‟ akibat komentar Sekjen PSI, Raja Juli 

Antoni yang berharap Ahok dapat „menularkan‟ 

spirit bersih pasca masuknya mantan Gubernur 

DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ke partai 

berlambang banteng moncong putih tersebut. 

Politisi PDI Perjuangan, Rahmat Hamka Nasution 

menyebutkan „PSI janganlah mencari pencitraan 

di atas penderitaan partai lain. Jangan merasa sok 

bersih‟ (Nugroho, 2019). 

Tidak dipungkiri bahwa PSI pada akhir 

2018 dan awal 2019 kerap mengeluarkan sikap 

politik partai yang menjadi momok pembicaraan 

secara nasional. Beberapa isu yang diangkat PSI 

semenjak Festival 11 pada bulan November 2018 

hingga Februari 2019 telah menjadi isu yang 

diperdebatkan baik bagi yang menolak sikap 

politik PSI maupun yang mendukungnya. 

Beberapa sikap politik yang kemudian diambil 

oleh PSI sebagai partai politik, seperti penolakan 

mereka terhadap Perda Syariah dan Poligami telah 

memberikan dampak bagi elektabilitas partai 

tersebut. 

Sampai bulan Februari 2019, PSI kerap 

kali mendapatkan kenaikan terhadap elektabilitas 

mereka. Menurut beberapa lembaga survei, sikap 

politik mereka yang menolak Perda Syariah dan 

poligami tersebut turut memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap kenaikan elektabilitas 

partai. Survei Y-Publica yang dirilis pada 14 

Desember 2018 menunjukkan elektabilitas PSI 

pada 2,6%, naik 1 persen dari Oktober 2018 

(Bayu, 2018). Direktur Y-Publica, Rudi Hartono 

menyebutkan, hal ini karena efek viral yang 

disebabkan pasca pidato Grace Natalie yang 

menolak Perda Syariah. Selain itu, survei Y-

Publica juga menyebutkan bahwa mayoritas 

masyarakat Indonesia juga sepakat dalam 

penolakan mereka terhadap Perda Syariah dan 

Perda Agama, dimana 51,7% masyarakat menolak 

(Bayu, 2018). Sifat tegas ideologis PSI ini yang 

kemudian ditangkap oleh masyarakat yang 

memiliki pandangan sama.  

Selain itu, sikap PSI yang menolak 

poligami juga telah memberikan dampak 

tersendiri bagi elektabilitas partai. Pada bulan 

Januari 2019, elektabilitas PSI dinilai 

mendapatkan dongkrakan signifikan akibat 

penolakan mereka terhadap poligami. Survei yang 

dikeluarkan pada Y-Publica dan dimuat di 

Tribunnews dan Radio Republik Indonesia pada 
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Januari 2019 menyebutkan elektabilitas PSI naik 

menjadi 2,9% (Sihombing, 2019 dan Adhiyudha, 

2019). Direktur Y-Publica, Rudi Hartono juga 

menyebutkan, penolakan terhadap poligami ini 

membuat PSI mendapatkan dukungan dari 

kelompok perempuan, liberal, kelas menengah 

terdidik, sebagian kaum moderat dan anak-anak 

muda progresif (Adhiyudha, 2019). 

 

KESIMPULAN 
 

Peneliti melihat bahwa PSI memang 

berupaya untuk membangun identitas kepemudaan 

bagi partai mereka. Product design mereka 

memang memfokuskan diri untuk kalangan 

pemuda, di mana mereka merancang gagasan dan 

ideologi „Anti Korupsi‟ dan „Anti Intoleransi‟ 

yang ditujukan untuk pemuda di Indonesia. 

Apabila melihat gagasan yang dikemukakan 

dalam product design Partai, PSI memang melihat 

bahwa sebagai sebuah golongan, kaum pemuda 

memiliki ketidakpercayaan terhadap dunia politik 

di tanah air. PSI melihat hal tersebut sebagai 

sebuah upaya untuk mendapatkan suara yang 

besat dari kelompok demografi yang dinilai 

kurang diperhatikan oleh partai-partai politik. 

Selain itu, PSI merasa bahwa karakteristik 

pemuda yang optimistis dan semangat menjadi 

dorongan mereka dalam membangun product 

deisgn berupa anti korupsi dan anti intoleransi. 

 Namun, peneliti melihat bahwa identitas 

kepemudaan yang dibangun hanya tertuju bagi 

kalangan pemuda yang berada di kawasan 

perkotaan saja. Sebagai partai politik yang 

berupaya mencari simpati kaum pemuda, PSI 

masih kurang menggarap identitas pemuda yang 

berada di kawasan pedesaan ataupun pemuda-

pemuda yang berasal dari golongan Islam. Hal ini 

merujuk pada pernyataan narasumber Dara 

Adinda Kesuma Nasuiton yang menyebutkan 

bahw target PSI memang merupakan pemuda 

urban yang nasionalis. Apabila dilihat dari 

pembangunan posititioning partai, PSI memang 

terlihat lebih sebagai partai „urban‟ yang justru 

menunjukkan eksklusifitas PSI dari partai-partai 

lain. Walaupun PSI membangun diri sebagai 

„partai anak muda‟, namun mayoritas dari calon 

legislatif yang dimajukan oleh PSI justru berada di 

atas usia 30 tahun. Peneliti melihat bahwa PSI 

berupaya untuk „mempoles‟ orang-orang tua ini 

menjadi muda dengan memaksakan mereka untuk 

menggunakan atribut-atribut partai yang memang 

sesuai dengan gaya dan style anak muda.  

Kedua, apabila melihat bagaimana PSI 

melakukan komunikasi pemasaran politik, PSI 

memang lebih memfokuskan diri terhadap 

pemasaran melalui media sosial. Ini dinilai 

diperlukan untuk memproyeksikan identitas 

pemuda yang dimiliki partai. Berbagai kegiatan 

komunikasi pemasaran melalui media sosial 

dilakukan dengan memanfaatkan multiplatform 

media sosial yang dimiliki partai. PSI banyak 

menciptakan konten-konten kampanye yang unik 

dan berbeda seperti video-video pendek yang 

mereka unggah ke akun media sosial mereka. 

Selain itu, PSI juga sering memajukan tokoh-

tokoh muda mereka untuk ikut dalam program-

program televisi, terutama jika isu yang 

diperdebatkan adalah isu yang berkaitan dengan 

anak muda.  

Selain pada komunikasi pemasaran politik 

melalui media, PSI juga sering melakukan 

kegiatan pemasasran politik dengan terjun ke 

masyarakat. Kegiatan ini mereka lakukan dengan 

menarget masyarakat dari kalangan pemuda. PSI, 

misalnya beberapakali membuat kegiatan Festival 

11 dan Solidarity Tour memberikan kegiatan-

kegiatan yang dikhususkan untuk kalangan 

pemuda seperti pelatihan-pelatihan. Selain itu, 

para caleg PSI yang juga menjadi narasumber juga 

memiliki strategi mereka sendiri dalam 

mengkomunikasikan identitas pemuda dalam 

strategi pemasaran politik mereka. 

Namun, upaya-upaya ini masih belum 

mampu menjamin PSI untuk dapat masuk ke 

Senayan pada pemilihan umum 2019. Dari segi 

elektabilitas, PSI masih berada di level 3%. Belum 

bisa dikategorikan aman karena tidak masuk 

ambang batas parlemen yakni 4%. Dari segi 

awareness kalangan pemuda pun PSI masih 

berada di level bawah, dimana hanya 23% pemuda 

di Indonesia mengetahui akan adanya PSI.    

Selain itu, terjadi pula resistensi dan 

penolakan terhadap PSI dan strategi pemasaran 
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yang mereka lakukan. Penolakan dan resistensi 

yang dialami oleh PSI kerap kali dilontarkan oleh 

lawan politiknya yang tidek menerima serangan-

serangan PSI dan terdiri atas beberapa macam 

seperti ejekan terhadap PSI atau pesannya. PSI 

kerap kali diberi cap „partai nol koma‟ serta anti 

Islam. Resistensi juga dilakukan oleh rekan 

sesama partai di TKN Jokowi-Ma‟ruf Amin akibat 

PSI yang beberapakali memiliki pandangan 

berbeda ataupun menyerang secara tidak langsung 

partai-partai politik yang menjadi „mitra 

koalisi‟nya. 
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