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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Strategi Peningkatan Elektabilitas Partai Demokratdengan subyek 

penelitiannya adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di Kota Surabaya. Judul dan 

pengambilan subyek tersebut didasari berbagai pertimbangan sebagai berikut : 1) Perolehan 

suara Partai Demokrat khususnya di Kota Surabaya anjlok pada pemilu tahun 2014 dibandingkan 

2 periode sebelumnya; 2) Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang menjadi barometer 

politik dengan dinamika yang terjadi di setiap periodenya; 3) Eleketabilitas Partai Demokrat 

hususnya Kota Surabaya di masyarakat Kota Surabaya dengan representasinya adalah DPC 

Demokrat Surabaya. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, teori dalam menganalisis penelitian ini adalah teori 

strategi politik dan pemilu. Adapun metode dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan 

melalui pendekatan secara deskriptif. Metode ini dimaksudkan agar mampu memahami sifat, isi 

dan materi penelitian. Teori dan Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab strategi serta 

pendekatan yang dilakukan oleh DPC Demokrat Surabaya terhadap Masyarakat Kota Surabaya 

guna untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat di skala daerah dan berkontribusi dalam 

skala nasional. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Strategi DPC Partai Demokrat Kota Surabaya 

dalam meningkatkan elektabilitas di Kota Surabaya lebih mengarah kepada peran-peran 

subyektif dari kader, anggota dewan terpilih dan dewan pimpinan yang berada di tingkat 

kecamatan hingga RT; 2) Pencapaian dtrategi peningkatan elektabilitas partai menjadi sulit 

ketika tolak ukurnya adalah perolehan suara pada pemilu, namun pada Pilwali Surabaya 2015, 

perolehan suara pasangan calon yang dikeluarkan Partai Demokrat berhasil memperoleh dengan 

besaran yang hampir sama dengan Pileg 2014 yakni sekitar 140 ribu suara. Hasil penelitian 

menyarankan bahwasannya :1) Agar Partai Demokrat mempunyai segmentasi secara khusus 

terhadap target masa yang ingin diraih. Sebagai contoh kelompok sosial yang paling besar 

berdampak untuk peningkatan elektabilitas partai; 2) Tata cara organisasi dan sistem koordinasi 

dari DPC hingga anak ranting juga harus dipertebal dari segi intensitas pertemuan dan laporan 

yang ada di lapangan. 
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