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Peran Partai politik dalam Pemilu hanya sebagai tunggangan para kandidatnya untuk 
memenangkan pemilihan tersebut setelah menang maka akan sedikit menghilang kinerja partai 
politik tersebut di masyarakat. Begitu pula Pemilihan bupati Rembang Tahun 2010 yang 
dimenangkan oleh HMS (Haji Mohammad Salim) dari Partai Demokrat. Hal yang tidak diduga 
HMS kembali terpilih dalam Pemilihan Bupati Rembang padahal HMS tengah diterpa isu 
korupsi, tentu saja ini tidak terlepas dari strategi yang digunakan dalam pemilihan bupati 
tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: a) mengetahui strategi apa yang digunakan 
Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang Tahun 2010, b) mengetahui implementasi 
strategi yang digunakan Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang tahun 2010. 

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Dalam penelitian ini teknik triangulasi 
yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: strategi yang digunakan Partai Demokrat dalam 
memenangkan HMS adalah dengan menggunakan beberapa cara diantaranya: 1) strategi dalam 
pemantauan lawan politik yang dilakukan secara tertutup oleh tim sukses HMS dengan melihat 
sisi lemah dari lawan politik HMS, 2) strategi dalam penggalangan dukungan yang diutamakan 
adalah masyarakat di tingkat bawah (grass root), 3) strategi dalam penggalangan dana dari 
kalangan swasta dan semua anggota yang ikut mendukung HMS dan Partai Demokrat, 4) strategi 
dalam memperbesar dukungan dengan melakukan kampanye tertutup dan terbuka. Semua 
strategi yang digunakan oleh Partai Demokrat tidak lain merupakan implementasi dari strategi 
komunikasi politik. Selain strategi-strategi di atas juga terdapat grand strategy yang dimiliki oleh 
Partai Demokrat dalam Pemilihan Bupati Rembang Tahun 2010 yaitu: 1) Konsolidasi yang 
dilakukan dengan pelatihan dan rapat terlebih dahulu kepada setiap tim sukses sebelum terjun ke 
lapangan, 2) Pendekatan tokoh baik secara vertikal (birokrasi) maupun secara horizontal (tokoh 
masyarakat), 3) Dirrect Selling secara door to door mendekati masyarakat secara langsung 
dengan memperkenalkan visi, misi dan juga tujuan dari HMS.  
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Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Partai Demokrat agar lebih 
meningkatkan dan memantapkan mekanisme kerja di setiap tingkatan, 2) Strategi yang 
digunakan oleh HMS dan Partai Demokrat semoga dapat dijadikan masukan bagi partai politik 
yang lain maupun bagi partai demokrat sendiri, 3) Para tim sukses Partai Demokrat Rembang 
diharapkan mampu lebih bersikap bijak dan bertanggung jawab ketika melakukan kegiatan 
Pemilihan bupati maupun pemilihan lainnya, 4) Masyarakat Rembang bisa lebih pintar dalm 
memilih calon bupati sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa harus ada iming-iming 
ataupun paksaan dari orang lain, 5) Partai Demokrat harus bisa mawas diri jangan sampai 
menjadi partai politik yang sombong dan tidak memperhatikan msyarakat sekitar. 
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