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CITRA PKS DAN KADERNYA:

• BERSIH
• PEDULI
• PROFESIONAL

• Terus bagaimana dengan posisi Anda sebagai 
BCAD-nya?

• Salah satu pembentuk Citra PKS adalah 
berhubungan dengan Citra Personalnya



TARGET KHALAYAK PARTAI

• Pemilik suara dalam pemilu, ingat 1 orang = 1 suara 
tanpa melihat siapa dan apa statusnya

• Pemilik modal/dana, aset sebagai donatur
• Wartawan dan media umum lainnya, terkait dengan 

cakupan masyarakat luas dalam waktu singkat
• Masyarakat umum dengan segmentase : agamis-

nasionalis, tempat tinggal (kota vs desa), pendapatan, 
pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan sentimen-
sentimen kedekatan lain seperti budaya, keluarga, 
organisasi/ormas, penokohan, dan geng 
main/pertemanan



Syarat Membangun Relasi

• Memiliki kemampuan interaksi dan komunikasi 
dg masyarakat (didukung dg faktor kedekatan)

• Memiliki pengetahuan dasar tentang PKS
• Memahami kondisi struktural masyarakat
• Bersiap diri untuk selalu mampu menarik massa
• Memiliki kemampuan bernegoisasi
• Memiliki kompetensi untuk mendapat dukungan 

baik secara perilaku, penokohan dan 
kepercayaan 



Membangun Ketokohan Sosial

• Mampu dan siap menjadi tokoh yang kokoh di 
masyarakat, menguasai medan.

• Menguasai waqi’ daerahnya masing-masing; baik 
wilayah politik, sosial kemasyarakatan, ekonomi.

• Kemampuan pengembangan diri yang baik. 
Ta’lum dzaty. Fatiyah, qowiyah, hayah (jiwa, 
hidup), multahibatan

• Masyarakat masih banyak di pedesaan, sedang 
kader jarang di pedesaan. Kader seharusnya 
dapat menjadi inisiator bagi perubahan sosial di 
masyarakat.



Memahami Siapa Tokoh
1. Tokoh formal dan informal

2. Jumlah suara/pendukung yang berdiri di 
belakangnya, biar tidak sia-sia mendekati

3. Jejaring/simpul-simpul penghubung

4. Punyailah tim pelaksana/kampanye (meski kecil 
tapi efektif)

5. Bikin kegiatan dengan para tokoh tersebut 
sebisa mungkin sebagai bentuk pelibatan Anda 
bersama masyarakat, jadikan eksplorasi potensi 
tokoh tersebut dalam mendukung Anda



aksioma komunikasi
• Aksioma satu : Anda tidak dapat tidak 

berkomunikasi
• Aksioma dua : Setiap interaksi memiliki 

dimensi isi dan hubungan
• Aksioma tiga : Setiap interaksi diartikan 

oleh bagaimana para pelaku interaksi 
menjelaskan kejadian

• Aksioma empat : Pesan itu bersifat digital 
dan analog

• Aksioma lima : Pertukaran komunikasi 
bersifat simetrik dan komplementer



Gaya Berbicara

Mengetahui latar belakang lawan bicara:
• Budaya
• Tingkat pendidikan
• Kelas sosial (atas biasanya kritis, menengah 

biasanya emosi dan faktual, bawah dengan 
bahasa yang mudah dipahami dan sederhana)

• Kebiasaan-kebiasaan



Cara Membangun Relasi yg Salah
• Tidak menggunakan bahasa/tradisi/kebiasaan masyarakat
• Tidak memahami topik pembicaraan dan fokusnya
• Bahasa yang asing/susah dimengerti
• Merasa puas dengan model kampanye yang tidak jelas 

ukurannya (baksos, pembagian sembako, stiker dan kaos 
PKS juga ceramah di radio) dan tidak menindaklanjuti 
secara nyata dengan cermat

• Tidak tahu kelebihan PKS dan Anda, lebih repot lg tidak 
jelas berbicara kepada siapa kelebihan2 tersebut

• Menjelek-jelekan kompetitor lain
• Merasa puas dg stiker, bendera dan plang nama yang 

sudah terpasang
• Hanya mengandalkan materi tanpa ‘pengikatan2’



Kiat Memasarkan BCAD-PKS
• Pendekatan untuk memulai interaksi dan 

komunikasi
• Memahami kebutuhan mereka, kaitkan dengan 

PKS dan aktifitasnya (kelebihan PKS dan Anda 
tentunya)

• Setelah mengetahui pandangan mereka tentang 
PKS dan Anda; MINTALAH DUKUNGAN !

• Perkuat dengan kesan penutup yang baik
• Datangi dan datangi lagi untuk menjaga suara 

mereka



Alasan Masyarakat Menolak Anda

Masyarakat biasa menolak bila:
• ‘Harga’ partai terlalu tinggi/ideal
• ‘Produk’ partai tidak sesuai atau dikenal
• Partai belum dikenal
• Tokoh partai dan BCAD tidak dikenal

Menjadi tugas Anda sebagai BCAD untuk 
menjawabnya?



Jenis Sikap Penerimaan

1. Mereka yang langsung menerima

2. Mereka yang ragu-ragu

3. Mereka yang acuh tak acuh

4. Mereka yang menolak

Menjadi pekerjaan Anda untuk membina 
mereka dan menjaga suara mereka!



Kiat-Kiat Praktis Menawarkan Diri
• Lakukan silaturahmi; 

agendakan dengan 
perencanaan yg matang 
dan punyailah target

• Memulai pembicaraan 
dengan senyuman

• Kenalkan diri Anda dan 
tujuan kedatangan (jika 
perlu)

• Posisikan masyarakat 
secara tepat; sebut 
namanya dengan benar

• Posisikan Anda yang butuh; 
mintalah nasehat, masukan 
dan pendapat

• Jangan menggurui
• Mintalah dukungan
• Bicaralah dengan efektif 

dan jangan potong 
pembicaraannya

• Beri hadiah
• Ajak mengikuti kegiatan
• Jangan lupa: ‘Penampilan’ 

yang meyakinkan


