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ABSTRAK 

 Pemilihan calon anggota legislatif 2009 secara langsung membuka peluang 

besar setiap aktornya untuk mempergunakan strategi marketing politik. Tidak 

terkecuali Partai Gerindra kota Surabaya yang berhasil menggunakan strategi 

marketing politik hingga berhasil memenangkan 3 (tiga) orang kandidatnya untuk 

menjadi calon anggota legislatif periode 2009-2014. Partai Gerindra mengangkat isu 

ekonomi kerakyatan sebagai positioning di masyarakat. Pada perencanaanya, partai 

Gerindra dan calon anggota legislative terpilih melakukan beberapa tindakan untuk 

menarik simpati masyarakat, dengan terjun langsung ke masyarakat untuk 

menangkap isu-isu permasalahan di daerah pemilihan. Lalu isu diolah menjadi suatu 

visi dan misi yang akan disampaikan pada saat kampanye. Dari semua calon anggota 

legislatif yang terpilih mempunyai kesamaan visi misi yaitu peningkatan ekonomi 

kerakyatan dan keberpihakan pada masyarakat kecil. Partai Gerindra menerapkan 

strategi pencitraan ketokohan yang direpresentasikan oleh Prabowo Subianto dengan 

penayangan iklan secara besar-besaran di televisi nasional di Indonesia dan hal 

tersebut memberi effect  yang sangat luar biasa. Pada sisi pelaksaan marketing politik, 

partai Gerindra dan calon anggota legislatif terpilih, memilih metodenya dengan cara 

terjun langsung ke masyarakat. Sebelum terjun langsung ke masyarakat, Partai 

Gerindra dan calon anggota legislatif yang telah terpilih telah melakukan pemetaan 

politik untuk mengetahui kekuatan internal dan kekuatan pesaing. Dari hasil 

pemetaan ini, dilaksanakan strategi marketing politik sesuai dengan karakteristik 

derah pilihan yang telah di peroleh. Namun secara keseluruhan, marketing politik 

yang telah di lakukan oleh Partai Gerindra telah berhasil dan pada akhirnya 

menjadikan 3 (tiga) orang anggotanya untuk duduk di kursi anggota legislatif kota 

Surabaya periode 2009-2014 
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