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Pilkada merupakan salah satu bagian dari mekanisme demokrasi, menjadi 

gerbang utama dalam membangun kepemimpinan di daerah. DPD Partai 

Golongan Karya Bandar lampung dalam hal ini ikut andil dalam pilkada 2015 

kemarin dengan mengusung pasangan calon nomor urut 3 yaitu Tobroni Harun 

dan Komarunizar. Strategi pilkada yaitu cara dan metodologi yang digunakan 

kandidat dalam pilkada, baik pada aspek internal atau yang dikenal dengan tim 

pemenangan kandidat,serta pada aspek eksternal, yaitu tim sukses yang dibentuk 

partai politik. Dalam pilkada penyusunan dan pelaksanaan strategi sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pilkada. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Partai 

Golongan Karya pada pilkada 2015 yang lalu dan bagaimana perspektif siyasah 

terhadap strategi Partai Golongan Karya dalam pemenangan pemilihan kepala 

daerah. Tujuan yang hendak dicapai adalah mengetahui strategi format politik 

partai dalam pemenangan pemilihan kepala daerah dan mengetahui perspektif 

siyasah terhadap strategi Partai Golongan Karya dalam pemilihan kepala daerah di 

kantor DPD Partai Golkar Bandar Lampung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. 

Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau 

digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian dan data 

sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan 

sumbernya yang asli. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 



interview dan metode dokumentasi. Metode analisis data yaitu setelah data 

diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan prilaku yang dapat dimengerti. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi yang 

dilakukan DPD Partai Golkar Bandar Lampung untuk mengusung pasangan calon 

Tobroni Harun dan Komarunizar adalah menggunakan pendekatan langsung 

kepada masyarakat khususnya kepada pemilih pemula. Strategi DPD Partai 

Golkar dalam perspektif siyasah merupakan strategi yang diperbolehkan karena 

DPD Partai Golkar tidak menggunakan money politik kepada masyarakat. 


