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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada tahun 1998, Indonesia mengawali Era Reformasi. Sejak itu telah 

terjadi perubahan sistem politik di Indonesia secara radikal. Sistem politik pada 

Era Orde Baru yang bersifat otoriterian berubah menjadi sistem politik demokrasi, 

yang bercirikan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan 

berorganisasi, sistem politik multi partai, pemilihan Presiden/ Wakil Presiden dan 

Kepala/Wakil Kepala Daerah secara langsung.  

 Pada Pemilu 1999, Indonesia memulai kembali sistem multi partai dimana 

48 partai politik turut serta memperebutkan kursi di parlemen, baik di tingkat 

pusat maupun daerah. Berdasarkan UU No 23  tahun 2003 tentang Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden, untuk pertama kalinya pada tahun 2004 Indonesia 

menerapkan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung. Kemudian 

dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, untuk pertama kalinya juga di bulan Juni 2005 rakyat Indonesia memilih 

langsung pasangan Kepala/Wakil Kepala Daerah. 

 Diawali dengan keluarnya UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, terjadi 

perubahan di bidang pers dan penyiaran. Dunia pers dan penyiaran di Indonesia 

semakin terbuka dan mengglobal. Semua surat kabar dapat berdiri tanpa 

memerlukan ijin penerbitan seperti jaman sebelumnya. Dalam dunia penyiaran, 

terutama televisi, pemerintahan membuka hadirnya televisi swasta. Diawali 

dengan berdirinya Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), selanjutnya televisi 

swasta lainpun berdiri. Bahkan televisi asing sudah diijinkan untuk beroperasi di 

Indonesia. Kita bisa melihat Group Rupert Murdoch di Star ANTV, VoA (Voice of 

America) di Metro TV, saluran berbayar ASTRO milik Malaysia, MTV di Global 

TV, dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja televisi menjelma menjadi alat 
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komunikasi yang paling efektif karena hampir semua masyarakat Indonesia 

memiliki pesawat televisi.  

 Akibat reformasi diatas secara tidak langsung membuat marketing  

semakin terasa di Indonesia. Paling tidak sepuluh partai kontestan Pemilu 1999 

menerapkan pemasaran politik (political marketing). Konsultan pemasaran 

Adkreasi memunculkan istilah Golkar Baru untuk mengangkat citra Partai 

Golongan Karya (Golkar) yang terpuruk. Biro Iklan Fortune disewa PAN (Partai 

Amanat Nasional) untuk menangani popularitas Amien Rais. Sedangkan PKB 

(Partai Kebangkitan Bangsa) mengontrak biro iklan Matari.  

 Tujuan akhir pemasaran dalam dunia bisnis adalah kepuasan konsumen 

melalui produk dan jasa yang dikonsumsi. Sedang pemasaran politik mengincar 

terbentuknya berbagai makna politik dalam benak konsumen melalui stimulus 

produk politik. Makna itulah yang akhirnya mengarahkan pilihan pemilih. Dengan 

demikian persaingan antar partai politik dan calon Presiden / Wakil Presiden dan 

Kepala Daerah menjadi sangat ketat. Untuk memenangkan persaingan tersebut, 

partai politik atau para elit politik menerapkan konsep dan berbagai teknik 

marketing dalam kampanye politik. Sementara itu diluar upaya marketing, 

diperlukannya manajemen strategis dalam mengelola partai politik. 

 Partai Golkar sebagai partai politik besar yang sanggup bertahan 

ditengah huru hara politik dan hujatan massal pasca jatuhnya rejim Orde Baru 

tentu memiliki strategi khusus dalam mempertahankan posisinya. Penelitian ini 

mencoba mengkaji berbagai upaya yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk bisa 

bertahan dalam persaingan politik yang sangat ketat saat ini. Upaya Partai 

Golkar dikaji berdasarkan disiplin ilmu manajemen dengan lingkup manajemen 

strategis dan poltical marketing yang dilakukan Partai Golkar. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas beberapa 

permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam melalui perspektif ilmu 

manajemen dalam lingkup manajemen strategis dan marketing atau lebih khusus 

political marketing. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana positioning Partai Golkar saat ini ditinjau dari kerangka 

manajemen strategis dan political marketing? 

b. Apakah model manajemen strategis dan political marketing yang 

diselenggarakan oleh Partai Golkar sesuai dengan konsep manajemen 

strategis dan  political marketing yang ada dalam literatur? 

c. Faktor apa saja yang menjadi faktor kunci dalam manajemen strategis dan 

political marketing Partai Golkar?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba menemukan jawaban atas 

permasalahan diatas. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Menganalisis positioning Partai Golkar saat ini ditinjau dari kerangka 

manajemen strategis dan political marketing. 

b. Mengevaluasi sejauh mana aplikasi manajemen strategis dan political 

marketing Partai Golkar berdasarkan konsep manajemen strategis dan 

political marketing yang ada. 

c. Menganalisa faktor kunci dalam manajemen strategis dan political marketing 

Partai Golkar. 
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1.4 Manfaat dan Pentingnya Penelitian 

 Bagi dunia akademik secara luas, penelitian ini akan memperluas kajian 

mengenai manajemen strategis dan  marketing dalam dunia politik di Indonesia, 

karena kajian mengenai hal ini masih sangat jarang. Penulis berharap bahwa 

kajian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam kajian manajemen strategis 

dan marketing yang berkaitan dengan bidang sosial politik.   

 Bagi keperluan praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

aplikasi manajemen khususnya manajemen strategis dan marketing dalam dunia 

bisnis ke dalam dunia politik, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi konsultan manajemen strategis dan  political marketing dalam 

menyusun strategi partai poltik dan khususnya strategi political marketing dalam 

suatu proses pemenangan Pemilu.   

 Bagi Partai Golkar, tulisan ini dapat menjadi referensi dan rekomendasi 

pengembangan strategi dalam mengelola organisasi dan memenangkan pemilu 

di berbagai tingkatan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dititikberatkan pada manajemen strategis dan 

political marketing di lingkungan Partai Golkar dalam analisa perencanaan 

strategis. Khususnya dalam rangka persiapan Partai Golkar menghadapi Pemilu 

Legislatif 2009. Sedang untuk Pemilihan Langsung Presiden/Wakil Presiden 

yang juga akan diselenggarakan tahun 2009, tidak akan dibahas.  

Hasil penelitian ini merupakan hasil analisa dengan menggunakan 

beberapa metoda (tools) yang ada di dalam manajemen strategis dan political 

marketing. Sedangkan penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak 

pimpinan Partai Golkar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 


