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ABSTRAK 

Sapri Syamsuddin 2022. Strategi Partai Golkar dalam Pemenangan Pemilihan 

Kepala Daerah 2020 (Studi di DPD Partai Golkar Kabupaten Luwu Timur). 

(dibimbing oleh Amir muhiddin dan Muhammad Randhy) 

 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian 

studi kasus dimana data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini 

sebanyak delapan orang terdiri dari Ketua dan kader partai Golkar, Tim 

Pemenangan Kandidat dan Masyarakat. dengan teknik pengumpulan datanya 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data melalui reduksi 

data, penyajian data dan kesimpulan.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan Lima (5) indikator dalam Strategi Partai 

Golkar Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Di Dpd Partai 

Golkar Kabupaten Luwu Timur), yaitu: pertama, Sosialisasi Kandidat, partai 

Golkar Luwu Timur mengusung ketua partainya yaitu Ir. Muhammad Thoriq 

Husler untuk dicalonkan sebagai bupati melalui sosialisasi yang dilakukan terhadap 

masyarakat. Kedua, Partai pengusung, Partai Golkar bersama partai Gerindra, 

PDIP, PBB, PAN, PKS, Hanura dan PKB mengusung kandidat Ir. H. Muhammad 

Thoriq Husler dan Drs. Budiman, M.Pd sebagai calon bupati dan wakil bupati Luwu 

Timur dengan total perolehan suara di DPRD sebanyak 24 kursi. Ketiga, 

Kampanye, kegiatan komunikasi politik melalui kampanye kandidat lebih banyak 

menggunakan pendekatan media cetak dan elektronik dibandingkan dengan tatap 

muka. Hal tersebut mengingat pada pilkada Luwu Timur tahun 2020 berada dalam 

situasi pandemi Covid-19 sehingga adanya larangan untuk berkerumun. Keempat, 

Pemungutan dan perhitungan suara, langkah yang ditempuh partai Golkar untuk 

memastikan tidak ada kecurangan dalam proses perhitungan suara dengan 

memandatisir saksi yang ditempatkan disetiap TPS.  

 

Langkah tersebut dilakukan juga berdasarkan amanat dari undang-undang 

dan peraturan yang berlaku. Kelima, Sengketa pilkadda, proses penyelesaian 

sengketa pilkada melalui mahkamah konstitusi dengan nomor registrasi 

96/PHPBUP-XIX/2021 membuat partai Golkar dan koalisi partai lain serta tim 

pemenangan menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi perkara tersebut sebagai 

bentuk pengawalan kemenangan dari hasil rekapitulasi KPUD Luwu Timur. 
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