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ABSTRAK 

“ STRATEGI KELEMBAGAAN PARTAI SOLIDARITAS 

INDONESIA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI KOTA 

SURABAYA” 

Oleh: Utami Sulistyani 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang di lakukan oleh 

partai Solidaritas Indonesia di dalam pemilihan legislatif 2019 di Kota 

Surabaya. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif, data 

primer yang di peroleh secara langsung dari empat orang anggota legilatif 

DPRD Kota Surabaya Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, data sekundr yaitu 

merupakan buku AD/ART PSI, buku ABCD PSI, dan peraturan undang-

undang beserta buku-buku hasil penelitian lainnya berkaitan dengan 

masalah ini. Setelah data terkumpul selanjutnya di analisis mengunakan 

metode kualitatif. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

Fraksi PSI (Partai Solidaritas Indonesia) memberikan kekuasaan penuh 

kepada calon anggota legislatifnya dalam melakukan kampanye selama 

masa pencalonan. Tidak mudah juga menjadi calon anggota legislatif dari 

Fraksi PSI ini karena ada beberapa tahapan sampai bisa menjadi caleg. 

Beberapa model kelembagaan PSI dalam berkontestassi dalam Pileg da nada 

juga beberapa strategi dalam kemengan para caleg beserta monitoring 

evaluasi terhadap anggota legislatif PSI yang terpilih.  

Kata Kunci : PSI (Partai Solidaritass Indonesia), Strategi kelembagaan 

partai, mekanisme partai, evaluasi anggota partai. 
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