
 

 

ABSTRAK 

 
Nurul Novianti. Strategi PKS Kecamatan Lembang Dalam Meningkatkan 

Perolehan Suara Pada Pemilu 2004-2009 

Partai Keadilan Sejahtera yang berasal dari gerakan dakwah kampus mampu 

bermutasi menjadi partai politik Islam. walaupun banyaknya partai politik 

bertarung untuk memperebutkan suara masyarakat , PKS yang merupakan partai 

yang baru berhasil mengambil hati masyarakat dan berkembang secara signifikan. 

Banyak hal yang bisa diteliti dalam strategi Partai Keadilan Sejahtera ini, seperti 

bagaimana strategi yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera dalam meningkatkan 

perolehan suara di tengah-tegah persaingan dengan partai-partai lain, proses 

perkembanganya serta bagaimana proses perekrutan massa atau kader. 

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: pertama, bagaimana sejarah berdirinya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

dan keberadaannya di Kecamatan Lembang dari tahun 2004-2009. Kedua, 

bagaimana strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meningkatkan 

perolehan suara pada pemilu tahun 2004-2009 di Kecamatan Lembang. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah berdirinya Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) dan keberadaannya di Kecamatan Lembang, serta strategi Partai 

Keadilan Sejahtera di  dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2004-

2009. 

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau 

kejadian di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Metode 

penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, 

dan historiografi. 

 Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: pertama, Partai Keadilan 

Sejahtera  Kecamatan lembang didirikan pada tahun 1998  dengan nama PK 

(Partai Keadilan) dibawah kepemimpinan  Ir. Yudi Yuhendi beserta 5 orang 

kader. Kedua, Strategi yang  dilakukan PKS Kecamatan Lembang dalam 

meningkatkan perolehan suara pada pemilu 2004-2009 adalah gerakan kultural. 

Gerakan kultural adalah penyebaran kader ke berbagai kalangan dan lapisan 

masyarakat tujuannya untuk menggerakkan peran serta masyarakat dalam 

pengawasan pembangunan, serta berpartisipasi dalam politik. Sosialisasi Program 

simpatis adalah upaya yang dilakukan oleh DPC PKS Kecamatan Lembang dalam 

merealisasikan sosialisasi program telah dirancang melalui beberapa program, 

diantaranya melakukan pembinaan kader, melakukan sosialisasi Undang-undang 

pada masyarakat, sosialisasi kebijakan pemerintahan pada masyarakat, 

mengadakan bakti sosial, serta advokasi atau mendamping masyarakat. Strategi 

tersebut mampu meningkatkan perolehan suara PKS di Kecamatan Lembang pada 

pemilu 2004-2009. 

 
 


