
1 
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

Era reformasi telah merubah wajah perpolitikan dan demokrasi di Indonesia. 

Sebelumnya, ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa selama 23 tahun hanya ada 

3 (tiga) partai politik yang menghiasi percaturan politik Indonesia, yaitu Partai 

Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP). Selain itu proses pemilihan Presiden dan Kepala Daerah pun 

belum secara langsung dipilih oleh rakyat.  

 

Gerakan Reformasi yang mengusung beberapa tuntutan telah menghasilkan 

beberapa perubahan, diantaranya adalah semakin demokratisnya perpolitikan di 

Indonesia dengan adanya perubahan sistem pemilihan umum yang lebih 

demokratis. Atas dasar hasil dua kali  Amandemen UUD 1945 (Tahun 2001 dan 

2002), maka dibuatlah beberapa Undang-Undang yang akan dijadikan dasar bagi 

pemilihan umum berikutnya. Beberapa UU diatas meliputi UU No 31 tahun 2002 

tentang Partai Politik, UU RI No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, 

DPD, dan DPRD, UU RI No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden.  
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Sistem Pemilu legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 

2004 merupakan sistem yang baru pertama kali dilaksanakan oleh bangsa 

Indonesia. Pemilihan Presiden tahun 2004 yang digelar pada tanggal 5 juli 2004, 

dengan lima peserta calon Presiden dan Wakil Presiden yang dimenangkan oleh 

pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, menjadi pemilihan 

presiden pertama oleh rakyat secara langsung. 

 

Selain perubahan dalam sistem pemilihan umum yang lebih demokratis, 

perubahan lainnya adalah dengan banyaknya bermunculan partai politik baru 

dengan berbagai macam platform politik yang ikut mewarnai perpolitikan 

Indonesia. Tercatat pada tahun 1999 sebanyak 48 partai politik yang ikut serta 

dalam pemilihan umum. Tahun 2004 sebanyak 24 partai politik ikut mewarnai 

proses pemilihan umum. Kemudian Tahun 2009 sebanyak 34 partai politik ikut 

serta dalam pemilihan umum (Sugiono, 2013). 

 

Dengan berubahnya sistem pemilihan umum yang menjadikan rakyat sebagai 

penentu kemenangan dan semakin banyak partai politik yang ikut menjadi peserta 

pemilihan umum yang memberikan banyak alternatif pilihan terhadap masyarakat 

yang menjadi pemilih dalam pemilihan umum. Ini juga berdampak pada semakin 

ketatnya persaingan diantara partai politik. Tidak lagi hanya mengandalkan 

kedekatan calon yang diusung dengan pemerintah sebelumnya, partai politik pun 

kian berbenah dengan memperhatikan strategi guna merebut simpati dan 

dukungan dari para pemilih.  
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Dalam perspektif marketing, ada hal yang menarik dalam proses pilkada, adalah 

berlaku strategi pemasaran dalam dunia politik. Bertumpu pada lahan demokrasi 

yang merupakan syarat utama adanya kebebasan dalam berkompetisi yang cukup 

sportif diantara para kandidat. Penggunaan ilmu marketing dalam bidang politik 

dikenal sebagai political marketing (pemasaran politik). Dalam political 

marketing yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing 

untuk membantu politikus (dalam hal ini calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah) dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membantu 

hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Political marketing 

memiliki peran untuk menentukan proses demokratisasi. Para anggota tim 

pemenangan pemilihan mengarahkan kemampuan marketing mereka untuk 

merebut sebanyak mungkin konstituen dan berusaha menjual kandidat mereka 

dengan berbagai cara, yang seringkali kita rasakan tak ada bedanya dengan 

mengiklankan dan mempromosikan produk di media.    

 

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar di tanah air sejak tahun 

2005, memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih untuk menentukan 

pilihannya sesuai keinginan dan hati nurani dalam pemilihan kepala daerah yang 

ada di daerah masing-masing. Setiap pilkada langsung digelar hampir selalu 

dimenangkan pasangan kandidat incumbent. Kesuksesan pasangan kandidat 

incumbent merupakan fenomena terkini yang terjadi dalam era pesta demokrasi 

lokal di berbagai daerah, baik tingkat provinsi, maupun kabupaten maupun kota 

se-Indonesia. Kehadiran pasangan kandidat incumbent dalam proses 

demokratisasi yang digulirkan pasca krisis moneter pada tahun 1997/1998, 
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menorehkan sejarah tersendiri dalam perjalanan kepemimpinan di daerah masing-

masing.  

 

Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI, 

2008) mencatat, bahwa :  

 

”Kepala Daerah incumbent yang maju kembali sebagai calon kepala 

daerah dalam pilkada (230 orang). Mereka yang menang dan terpilih 

kembali 143 orang (62,17%), sedangkan incumbent yang lunglai atau 

kalah hanya 87 orang (37,83%). Keunggulan incumbent yang terlihat 

mencolok pada pilkada kabupaten/kota, yakni menang 62,73% dan yang 

kalah 32,27%. Sedangkan pada pilkada provinsi hasilnya berimbang yakni 

yang menang 50% dan kalah 50%.” 

 

 

Data yang diterbitkan LSI di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, betapa kuat 

power yang dimiliki pasangan kandidat dari incumbent yang maju dalam pilkada 

langsung. Pada umumnya disetiap pilkada langsung yang di gelar, pasangan 

kandidat yang didukung partai politik terbanyak dan sekaligus incumbent berhasil 

memenangkan pilkada langsung seperti dalam pilkada langsung Provinsi DKI 

Jakarta , Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kebumen, 

Kabupaten Purworejo (LSI, 2008). Namun, apa yang terjadi dalam pilkada 

langsung yang ada di Lampung Utara justru sebaliknya, dukungan 5 partai politik 

untuk pasangan Agung dan Paryadi berhasil meraih kemenangan dalam pilkada 

langsung tersebut, sedangkan pasangan incumbent Zainal Abidin dan Anshori 

Djausal yang mendapat dukungan 7 Partai politik perolehan suaranya dibawah 

pasangan Agung dan Paryadi.  
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Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten 

Lampung Utara 2013. 

  

No Urut Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Total 

Suara 

Persentase 

(%)  

1 

H. AGUNG ILMU MANGKU 

NEGARA, S.STP. MH 

DAN 

Drs. Hi. PARYADI, MM 

162,427 49,19 

2 

M. YUSRIZAL, ST 

DAN 

Kapt. Inf (Purn) YOYOT SUKARNO 

34,778 10,53 

3 

Ir. H. KESUMA DEWANGSA, MM 

DAN 

Hi. SUPENO, SH 

5,812 1,76 

4 

Drs. H. ZAINAL ABIDIN, MM 

DAN 

Ir. H. ANSHORI DJAUSAL, MT 

127,163 38,51 

 Total Suara Sah 330,180 100 

Sumber : KPUD Lampung Utara 

 

Kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Agung Ilmu Mangkunegara 

dan Paryadi dalam pemilihan kepala daerah kabupaten lampung utara, provinsi 

lampung pada tahun 2013 untuk periode 2014–2019 diluar prediksi. Dengan 

tingkat persaingan sebanyak empat calon bupati dan wakil bupati, berikut dengan 

satu pasangan dari incumbent yang didukung lebih banyak partai politik dan para 

pejabat dilingkungan pemerintah daerah. Menunjukkan bahwa dunia politik 

elektoral kita sudah memasuki era persaingan yang ketat, termasuk juga dalam 

pemilihan kepala daerah.   

 

Fenomena kemenangan non-incumbent, pasangan kandidat Agung dan Paryadi, 

layak disimak terutama bagi mereka yang ingin running dalam pilkada langsung 

bupati/walikota atau pilkada langsung gubernur. Mengapa pasangan non-

incumbent yang bukan asli putra daerah biasa mengalahkan pasangan incumbent 

yang notabennya juga didukung partai besar atau dapat dukungan terbanyak dari 
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para pejabat yang ada di daerah tersebut.  Keberhasilan memenangkan persaingan 

dalam pilkada  salah satunya ditentukan oleh kemampuan kandidat dan partai 

politik dalam memahami pesaing. Output dari kemampuan tersebut, menopang 

kandidat dalam memutuskan dimana akan bersaing dan bagaimana posisi diantara 

pesaing. Dengan demikian, analisis dilakukan dengan cara identifikasi daerah 

pemilihan dan karakteristiknya. Analisa persaingan merupakan sebuah usaha 

untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis yang 

terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial, serta kekuatan dan 

kelemahan pesaing.  

 

Peta persaingan di dunia politik sering berubah dengan cepat, termasuk di 

antaranya karena perubahan aspirasi pemilih, munculnya kandidat baru atau 

dikeluarkannya peraturan baru Karena itu dunia politik harus berupaya sekeras 

mungkin agar perubahan tersebut tetap membuat akses kandidat pesaingnya 

terhadap pasar terbatas. Itu sebabnya inovasi partai politik serta promosi kandidat 

harus dilakukan setiap hari untuk memenangkan persaingan di pemilukada. 

Didalam dalam dunia bisnis menjaga kepercayaan publik menjadi sangat penting, 

hal yang sama juga terjadi dalam persaingan dunia politik di mana mereka juga 

harus terus membangun kepercayaan para pemilih untuk mendapatkan suara.   

 
Dengan demikian kebutuhan akan strategi pemasaran politik menjadi cukup 

mendesak ditengah ketatnya persaingan dalam pemilihan umum. Termasuk juga 

diantaranya kebutuhan untuk memahami perilaku pemilih dalam keputusan 

memilih calon kepala daerah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pemasaran politik dengan judul “Pengaruh Political 
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Marketing Mix Terhadap Keputusan Memilih (Survei Pada Pemilih di 

Kabupaten Lampung Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 

2013)”.   

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan 

penelitian yaitu:  

1. Seberapa besar pengaruh produk politik terhadap keputusan memilih ? 

2. Seberapa besar pengaruh harga politik terhadap keputusan memilih ? 

3. Seberapa besar pengaruh promosi politik terhadap keputusan memilih ? 

4. Seberapa besar pengaruh distribusi politik terhadap keputusan memilih ?   

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh produk politik terhadap keputusan 

memilih pasangan Bupati dan Wakil bupati. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh harga politik terhadap keputusan 

memilih pasangan Bupati dan Wakil bupati. 

3. Untuk mengetahui besarnya promosi politik terhadap keputusan memilih 

pasangan Bupati dan Wakil bupati. 

4. Untuk mengetahui besarnya distribusi politik terhadap keputusan memilih 

pasangan Bupati dan Wakil bupati. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat dari penelitian tentang Memahami Perilaku Pemilih, yaitu : 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi para calon kepala 

daerah untuk dapat memahami bagaimana para pemilih menentukan 

keputusan pilihannya. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

penelitian lebih lanjut mengenai penelitian selanjutnya memahami perilaku 

pemilih dan menjadi bahan referensi penelitian yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


