
 

 

ABSTRAK 

   

Partai Golkar yang bersemboyankan “Suara Golkar Suara Rakyat” 

merupakan implementasi dari keinginan masyarakat yang menginginkan aspirasi 

mereka tersalurkan di setiap pengambilan keputusan melalui para wakil mereka 

yang duduk sebagai anggota legislatif dari partai Golkar. 

Pada tahun 2009 merupakan Pemilu legislatif tahun kedua yang 

dilaksanakan secara langsung dan ditengah perjalannya terjadi perubahan dengan 

sistem penghitungan suara terbanyak sebagai pemenang pemilu yang pertama kali 

di lakukan di Indonesia.  

Marketing politik sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat dari 

calon legislatif di masing-masing Dapil agar memperoleh kepercayaan dan suara 

dari masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri lagi 

keberadaannya. Untuk dapat melakukan pendekatan dan memenangkan sebuah 

proses Pileg, Partai Golkar dengan semboyannya “Suara Golkar Suara Rakyat” 

berupaya sebaik mungkin mendekatkan diri pada masyarakat dengan  sebuah 

produk politik melalui pembangunan simbol, image, platform, dan program yang 

ditawarkan kepada konstituen. 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa tidak semua calon legislatif dari 

partai Golkar yang mengikuti proses Pileg 2009 di Kabupaten Sidoarjo yang 

menerapkan marketing politik. Para Caleg dari Partai Golkar banyak yang 

beranggapan bahwa proses pencalonan mereka hanya sekedar kewajiban loyalitas 

kepada partai semata dan terjebak pada keinginan pragmatis para konstituen 

mereka saja, sehingga para Caleg kurang memahami akan arti penting dari 

marketing politik yang mereka lakukan. 

Diantara empat orang Caleg dari partai Golkar yang lolos menjadi anggota 

dewan, ternyata hanya dua orang saja yang benar-benar menerapkan marketing 

politik secara maksimal, sedangkan dua orang lagi yang lolos dirasa masih kurang 

memahami akan pentingnya konsep marketing politik dan sisanya yang tidak 

lolos menjadi anggota dewan merupakan mereka yang tidak sepenuhnya 

menganggap penting  konsep marketing politik bagi pencalonan mereka di 

hadapan konstituen di dapil masing-masing. 
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