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Setiap partai politik selalu berupaya untuk memperoleh dukungan dan anggota yang seluas-

luasnya. Oleh karena itu, setiap momen politik biasanya digunakan untuk memperluas pengaruh 

ideologi partai. Salah satu kegiatan sosialisasi partai adalah kampanye dalam pemilihan umum, 

yang bertujuan mensosialisasikan program partainya dan menciptakan komunikasi yang bersifat 

persuasif. Upaya ini adalah dalam rangka mendapatkan tanggapan atau respon dari publik atau 

khalayak yang bertendensi pada sebuah penciptaan opini publik yang positif. Salah satu upaya 

dalam mensosialisasikan program partai adalah melalui aktivitas kehumasan. Aktivitas 

kehumasan menitikberatkan pada penciptaan komunikasi timbal balik, good will, memberikan 

pengetahuan, kesadaran, minat dan dukungan dari berbagai pihak khususnya khalayak dalam 

rangka mendapat dukungan dan citra bagi lembaga atau organisasi yang diwakilinya. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian tentang aktivitas kehumasan melalui 

Door to Door Campaign DPD PKS kota Malang. Ketertarikan peneliti terhadap PKS sebagai 

objek penelitian ini, yang pertama adalah fenomena kenaikan perolehan suara PKS pada pemilu 

2004. Kedua, ketika Partai lain yang identik dengan penokohan seseorang atau identik dengan 

public figure partainya, akan tetapi PKS tidak terlalu mengedepankan public figure yang 

dijadikan mesin dalam mencari simpatisan dan pendukung partainya. 

Aktivitas kehumasan secara umum, yang pertama adalah, bekerja sebagai penghubung antara 

organisasi dengan publiknya, yang didalamnya mencakup proses menciptakan dan memelihara 

citra serta membentuk opini publik yang positif tentang organisasi di depan publik. Kedua, 

menyediakan dan memberikan informasi kepada khalayak tentang kegiatan perusahan secara 

detail dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman publik terhadap organisasi. 

Ketiga, meneliti dan menafsirkan pendapat umum yang berkenaan dengan segala kegiatan dan 

kepentingan organisasi (Abdurrachman,2001:27). 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Tipe 

Penelitian deskriptif menitikberatkan dalam proses eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan 

masalah dan unit yang diteliti. Analisa data adalah suatu cara yang digunakan dalam menguji dan 

menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data 

kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisa yang fokusnya pada penunjukan makna, 

deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan 

melukiskannya dalam kata-kata. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode kampanye door to door campaign sebagai bagian 

dari model komunikasi face to face yang dilakukan dalam mekanisme interaksi antara publik 

dengan partai, merupakan bentuk komunikasi partai kepada basis konsituen publik. Door to door 

campaign, adalah upaya partai dalam mensosialisasikan PKS, yang dilakukan dari rumah ke 

rumah penduduk di wilayah kota Malang, yang sebelumnya sudah dipetakan dan ditentukan 

target sasarannya. Esensi dari aktivitas ini adalah hanya sebatas memberi informasi dan 



pengetahuan tentang partai, yang didalamnya tidak ada unsur paksaan dari kader untuk 

mendukung partai, dalam konteks ini kader berupaya menggunakan teknik komunikasi persuasif 

di dalam mempengaruhi kognisi penerima dan menciptakan pengetahuan akan partai, melalui 

komunikasi dua arah serta melalui media publikasi, seperti brosur dan CD profil tentang PKS. 

Dari segi kehumasan dalam aktivitas door to door campaign, publik bisa berinteraktif secara 

langsung dengan para kader, sehingga dapat terjadi bentuk integrasi antara masyarakat dengan 

organisasi yang mewakilinya, serta dapat diidentifikasikannya kebutuhan dan persepsi 

masyarakat secara langsung terhadap keberadaan partai yang diharapkannya 

Selain itu dalam membentuk opini publik yang baik, aktivitas kehumasan PKS selalu membina 

hubungan langsung atau bertatap muka langsung dengan para masyarakat yang akan diwakilinya, 

sehingga opini yang dibangun masyarakat benar-benar tercipta karena proses komunikasi yang 

dibangun dari para kader partai yang berinteraksi langsung dengan para masyarakat. 

 


