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ABSTRAK

Pemilihan bupati Gresik 2010 merupakan ajang yang cukup fenomenal. Dengan
perubahan sistem penentuan calon terpilih menjadi sistem suara terbanyak
mengakibatkan kompetisi antar cabub baik sesama partai maupun beda partai
semakin meriah. Mereka berusaha keras untuk memperoleh dukungan dari
masyarakat disekitar kabupaten Gresik. Kampanye yang dilakukan para cabubpun
cukup beragam dan intensif melalui sepak terjang tim suksesnya untuk
mensosialisasikan pasangan calon bupati kepada pemilih dan meyakinkan mereka
agar melakukan pilihan dengan tepat. Kabupaten Gresik menjadi obyek
penelitian menarik, karena dulunya masyarakat Gresik yang umumnya sangat
menjaga kerukunan, kekeluargaan,gotong royong. Namun,. Sistem demokrasi
memakasa mereka untuk hidup berkelompok-kelompok antara kelompok
pendukung satu dengan yang lain. Dalam kompetisi tersebut, di Kota Gresik
terjadi proses sosialisasi politik antara cabub bersama tim suksesnya dengan
pemilih. Bagaimana di warung-warung kopi orang ramai membicarakan masalah
pilihan politik. Isu-siu yang mereka bahas tidak jauh dengan propaganda-
propaganda politik masing-masing kandidat dan tim suksesnya. Khususnya
pasangan yang dijadikan obyek penelitian : pasangan Sambari- Qosim, dengan
rumusan permasalahan 1. bagaimana situasi politik menjelang pemilihan bupati di
Gresik,2. bagaimana upaya tim sukses pasangan sambari qosimdalam menarik
partisipasi masyarakat Gresik untuk memilih mereka,3.masalah apa yang dihadapi
pasangan sambari qosim dalam menarik simpati masyarakat. pasangan tersebut
melakukan berbagai spekulasi dengan mengandalkan soliditas peran tim sukses
dalam menarik simpati masyarakat gresik,melalui strategi politik yang mereka
lakukan pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat cukup dinilai positif dan
berbuah hasil dengan cara pendekatan personal dan kelompok, lewat acara
hiburan rakyat pengajian dan kumpul bersama masyarakat.sosialisasi yang
dilakukan di pasar merupakan salah satu cara yang cukup efektif dikarenakan di
sanalah berbagai lapisan elemen masyarakat berkumpul, mulai kelas atas,
menengah sampai kelas bawah, melalui strategi politiknya mengandalkan figur
juga sangat mengesankan dikarenakan pasangan Sambari- Qosim dinilai
masyarakat bersih dan siap untuk membawa kabupaten gresik menuju pada
perubahan yang lebih baik dengan slogan kampanyenya: berjuang bersama untuk
kesejahteraan rakyat. Dengan partai pengusung pasangan GOLKAR dan PKPI
yang dimana GOLKARlah yang memiliki jumlah simpatisan yang cukup banyak
selain PKB dan PDI,tetapi realitanya sekarang masyarakat tidak melihat lagi
partai pengusung melainkan sosok figur pasangan calon,buktinya banyak
simpatisan partai lain selain GOLKAR memilih pasangan tersebut. Karena
sekarang partai tidak menjadi jaminan yang masyarakat lihat adalah
figurnya.mereka layak atau tidak menggantikan jabatan Bupati sebelumnya semua
kembali kepada pilihan rakyat Masyarakat Di kabupaten kota Gresik.
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