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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. 

 

Kata Kunci : Strategi, Pemilihan Kepala Derah, Partai Politik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan tolak ukur atas pelaksanaan 

demokrasi di suatu negara. Pemilihan umum juga diartikan secara sederhana 

adalah cara individu warga negara melakukan aktivitas politik maupun 

kontrak politik dengan kandidat atau partai politik yang diberikan mandat 

atau wewenang untuk melaksanakan kekuasaan dalam politik. Setiap aktor 

politik dipilih langsung oleh anggota masyarakat. (Apriani & Maharani, 

2013). 

Pemilihan kepala daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan 

pilkada secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah yang menjadi momentum politik besar untuk menuju 

demokratisasi. Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, 

yaitu unntuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa 

dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat. Pilkada 

langsung adalah mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pimpinan 

daerah di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk 

memilih calon-calon yang didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam 

suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu sarana bagi 

rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Keterlibatan rakyat di daerah 

dalam pemilukada merupakan pilar penyangga penting bagi terwujudnya 
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demokrasi di daerah. Agar peran serta masyarakat benar-benar terwujud 

secara terus menerus baik melalui cara perorangan maupun melalui cara 

kelompok dalam bentuk organisasi kemasyarakatan maupun berbentuk partai 

politik, perlu dibuka saluran mekanisme yang lebih luas. 

Hasil pilkada merupakan tampilnya seorang pejabat publik yang 

dimiliki oleh rakyat tampa membedakan dari mana asal dan usul 

keberadaannya karena dia telah ditempatkan sebagai pengayom bagi rakyat. 

Siapa pun yang memenangkan pertarungan dalam pilkada ditetapkan sebagai 

kepala daerah. Sebagai pelaksana pemerintahan tentu pemilihan kepala 

daerah menjadi hal yang fundamental sehingga masyarakat benar-benar 

menentukan pilihannya agar kualitas pelaksanaan pemerintahan disuatu 

daerah berjalan sesuai dengan amanat kepemimpinan di Indonesia. 

Berbicara tentang strategi politik, merupakan suatu analisis tentang 

bagaimana langkah-langkah yang digunakan dalam pemenangan dalam satu 

pertarungan politik oleh partai politik, atau secara langsung. Setiap pasangan 

kandidat yang menghendaki kekuasaan dan pengaruh terbesarnya di tengah-

tengah masyarakat sebagai konstituennya. Strategi pemenangan tidak terlepas 

dari persiapan, pelaksanaan, pengamatan dan evaluasi dari tim pemenangan 

hingga mendapatkan hasil yang maksimal.  

Hasil dalam hal ini merupakan sasaran yaitu pendukung. Tentu setiap 

calon pasangan kandidat yang bertarung ingin memperoleh perhatian dari 

pendukung atau massa. Untuk memperoleh keinginan atau hasil yang dicapai 
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oleh calon pasangan kandidat, tim pemenang merencanaakan strategi agar 

bisa memperoleh atau mendapatkan suara dari pendukung (Mansu, 2020). 

Menurut Prihatmoko & Moessafa dalam (Mansu, 2020) bahwa strategi 

yaitu segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh 

kemenangan dalam pemilu. Strategi menyangkut berbagai kegiatan 

diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, 

juga untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih. 

Melalui strategi yang dibentuk kandidat dapat memobilisasi masyarakat 

dalam mengarahkan dukungannya. 

Dalam pemilu dan pilkada suatu strategi kampanye sangat dibutuhkan, 

misalnya apabila suatu partai ingin menambah atau meningkatkan jumlah 

massa pemilihnya. Dalam hal ini harus ada lebih banyak orang yang memiliki 

pandangan dan pemikiran yang positif terhadap partai tersebut sehingga 

nantinya kampanye yang akan dilaksanakan partai politik Akan dapat 

berhasil. Strategi semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye, 

untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran baru dan penawaran 

mana saja yang lebih baik dibanding dengan partai-partai lainnya. Perluasan 

pasar tidak mungkin dapat dicapai dengan isu atau agenda yang tidak bermutu 

(Siregar, 2016). 

Sejak pemilihan kepala daerah di Luwu Timur pada tahun 2016 Partai 

Golkar selalu mengusung pasangan kandidat untuk ikut serta dalam 

pemilihan tersebut. Sampai pada pemilihan kepala kepala daerah di tahun 

2020 Partai Golkar juga mengusung pasangan kandidat calon kepala daerah 
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yang berkoalisi dengan partai PAN, Gerindra, Hanura, PKS, PDI Perjuangan, 

PKB, dan PBB. Pada pemilihan tersebut pasangan calon kepala daerah dari 

partai golkar itu Kembali memenangkan pemilihan tersebut.  

Pemilihan kepala daerah yang mengacu kepada Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 pasal 40 ayat 1 yang menyatakan bahwa Partai Politik 

atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah 

memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah 

dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah 

yang bersangkutan. Mengacu pada regulasi tersebut keberhasilan partai 

Golkar Luwu Timur sebagai pemenang pileg 2019 dengan berhasil mengirim 

kadernya sebanyak tujuh orang menandakan bahwa cukup dengan partai 

Golkar sudah dapat mencalonkan kandidat dalam pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Luwu Timur. Di mana syarat untuk mencalonkan kepala daerah 

di Kabupaten Luwu Timur partai atau gabungan partai politik harus memiliki 

6 perwakilan di DPRD. 

Kemampuan Partai Golkar untuk tetap hidup dan berperan dalam masa 

transisi serta kepolitikan era reformasi tidak lepas dari berbagai faktor internal 

maupun eksternal Partai Golkar itu sendiri. Keberhasilan Partai Golkar untuk 

bertahan hidup tidak lepas dari kesiapan Partai ini dalam mengelola 

perubahan yang terjadi. Golkar sangat beruntung, karena sistem yang berlaku 

pada era Orde Baru mengakibatkan sumber daya manusia yang berkualitas 

sebagian besar tergabung di dalam Partai Golkar. 
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Dalam menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten 

Luwu Timur tahun 2020 Partai Golkar sebagai partai pemenang pileg 2019 

dengan mendorong 7 kadernya untuk duduk di kursi DPRD Luwu Timur 

tentu telah memenuhi syarat dalam mengusung kandidat pada kontestasi 

pilkada tersebut. Hal tersebut didukung oleh ketua DPD Partai Golkar Luwu 

Tumur yang merupakan petahana di Kabupaten tersebut di mana tingkat 

elektabilitasnya mencapai 70%, sehingga awalnya potensi kotak kosong 

menjadi opini publik pada awal pelaksanaan pilkada. 

Kesuksesan partai Golkar di Luwu Timur tidak terlepas dari 

kepercayaan masyarakat dalam mendukung partai beringin tersebut. Dari 

hasil observasi awal penulis melalui wawancara singkat dengan pengamat 

politik Luwu Timur ada beberapa alasan partai Golkar tetap eksis di Luwu 

Timur yaitu: Golkar selalu mengusung kandidat yang memiliki elektabilitas 

bagus di masyarakat, selanjutnya Golkar yang selalu mengusung semangat 

bertoleransi menjadi pilihan tersendiri bagi masyarakat Luwu Timur yang 

tidak lain memliki berbagai macam budaya dan agama, kemudian program-

program Golkar selalu menyentuh kebutuhan masyarakat.  

Pilkada kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 sendiri diikuti oleh dua 

pasangan kandidat yaitu: Thoriq Husler-Budiman dan Irwan Bachry Syam-

A. Rio Pattiwiri. Posisi partai Golkar sendiri mengusung pasangan Thoriq 

Husler-Budiman di mana keberadaan Thoriq Husler merupakan ketua DPD 

Partai Golkar Luwu Timur masa bakti 2015-2020. 
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Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan strategi partai golkar dalam 

pemenangan pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. 

B. Rumusan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar terarah dan tidak terlalu 

meluas maka penulis membatasi masalahnya hanya pada strategi kampanye 

partai GOLKAR yang digunakan untuk pasangan Thoriq Husler dan 

Budiman Hakim dalam memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Luwu Timur Tahun 2020. Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

Bagaimana strategi yang digunakan partai Golkar dalam konteks 

pemilihan kepala daerah 2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Untuk mengetahui bagaimna strategi yang digunakan partai golkar 

dalam konteks pemilihan kepala daerah 2020. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Penilitan ini diharapkan sebagai referensi yang dapat menunjang 

pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan bagi peneliti 

selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai persyaratan wajib menyelesaikan studi pada sarjana ilmu 

pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar 

b. Sebagai salah satu sumber data, informasi dan referensi ilmiah 

bagi para mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk 

melaksanakan penelitian serupa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung 

penelitian ini, diantaranya : 

1. (Syamsuadi, dkk. 2020) dengan judul Strategi Politik Terbuka Partai 

Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Riau Tahun 2018. PKS dan partai koalisinya saat itu mengusung 

pasangan Syamsuar-Edy Natar. PKS melakukan sejumlah strategi 

politik untuk memenangkan persaingan tersebut, yaitu mobilisasi 

massa, optimalisasi koalisi partai, pemberdayaan politik, dan strategi 

komunikasi politik. Artikel ini berargumen bahwa untuk 

memenangkan persaingan politik, PKS membangun pragmatisme 

politik dengan menggunakan strategi politik terbuka dalam sistem 

politik demokrasi di Indonesia. Karena itu, anggapan bahwa PKS 

menganut ideologi Islam politik yang tertutup dan hanya menunggangi 

sistem demokrasi adalah kurang tepat. Sebagai partai Islam terbesar di 

Indonesia, PKS berhasil membuktikan bahwa pragmatisme politik 

melalui strategi politik terbuka menjadi kunci penopang 

keberhasilannya dalam persaingan politik di Indonesia.  

2. (Basri, 2021) dengan judul “Strategi Komunikasi Politik DPD Partai 

Golkar Pada Pemilu Legislatif Aceh Tengah 2019“ mengasilkan 

temuan bahwa Strategi komunikasi politik yang diterapkan partai 
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Golkar dalam pemilu legislatif ialah komunikasi yang terstruktur dari 

pimpinan pusat hingga kader di pedesaan sehingga pesan politik dapat 

tersampaikan secara merata, di dalam menghadapi pemilu legislatif 

tahun 2019, golkar memberikan informasi kepada masyarakat yang 

mempunyai hak pilih ataupun belum mempunyai hak pilih, mendidik 

masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan mensosialisasikan 

yang ditujukan untuk pemerintah dah lembaga-lembaga politik lainnya 

maka dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi pemilu legislati 

tahun 2019 Aceh Tengah, ada insiatif dan berbagai cara dari pengurus 

DPD Golkar agar untuk menyampaikan segala bentuk programkerja 

kepada masyarakat, sabagai alat komunikasi politik partai seperti 

memberikan informasi kepada media masa, Dan kendala yang dihadapi 

adalah masyarakat yang tidak menerima pesan dan tidak mau 

berkomunikasi dengan kader partai Golkar dikarenakan tidak tertarik 

pada kegiatan politik ,masyarakat yang lebih tertarik pada manipulasi 

politik dan masyarakat yang sudah memliki kandidat dari kerabat 

dekat. 

3. (Yunus, 2019) dengan judul “Strategi Komunikasi Tim Sukses Pdi-

Perjuangan Dalam Pemenangan Pilkada Biak Numfor 2018“ 

menghasilkan temuan bahwa Strategi komunikasi penting dalam 

kampanye politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

komunikasi tim sukses PDI-Perjuangan dalam pilkada Biak Numfor 

2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti; observasi, 
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wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim sukses 

yang di ketuai oleh William engels dari PDI-P Biak Numfor merupakan 

seorang politik yang telah memiliki banyak pengalaman dan gagagsan- 

gaggasan yang bisa diterima oleh paslon Herry dan Nehem pada 

Pilkada Biak Numfor. 

B. Definisi Strategi 

Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh 

manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi 

merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemenelemen di 

dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan 

memperhitungkan faktorfaktor internal dan eksternal dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Manajemen Strategi terdiri dari tiga 

tahap, yaitu : perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. 

Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi bisnis, identifikasi faktor 

eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan 

kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi 

alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan (Nawawi, 

2010). 

Strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama, 

kebujakan, dan urutan utama sebuah organisasi keseluruhan yang kohensif. 

Strategi yang difomulasikan dengan baik membantu mengerahkan dan 

mengalokasikan sumber daya organisasi kedalam postur unik dan layak 



11 
 

 
 

berdasarkan kompetensi dan kekurangan internal perusahaannya, perubahan 

lingkungan yang antisipasi, dan Gerakan kontijensi oleh lawan yang cerdas. 

Menurut (Prihatmoko, 2005) bahwa strategi adalah segala rencana dan 

tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. 

Strategi menyangkut berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan 

dan potensi suara yang akan diperoleh, juga untuk mengetahui metode 

pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih. Agar kandidat dapat 

memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak 

dan memberikan suaranya. 

Strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan 

mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Artinya, bahwa para 

manajer memainkan peranan penting yang aktif, sadar dan rasional dalam 

merumuskan strategi organisasi. Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, 

strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap 

lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti 

memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara 

eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, 

yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara 

pasif manakala dibutuhkan (Napir, 2016). 

Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus 

dilakukan melalui fungsifungsi manajemen yang mencakup 

pengorganisasian, pelaksanaan (actuating), penganggaran, dan 

kontrol.Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan 
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dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas 

dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi 

tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam 

pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif 

(Susanto, 2019). 

Goldworthy dan Ashley dalam (Alyas, 2017) mengusulkan tujuh aturan 

dasar dalam merumuskan suatu strategi sebagai berikut :  

1. Harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan, tidak hanya 

masa sekarang.  

2. Arahan strategi harus bisa menentukan rencana dan bukan sebaliknya. 

3. Strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata 

pada pertimbangan keuangan.  

4. Harus diaplikasikan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.  

5. Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.  

6. Fleksibilitas adalah sangat esensial. 

7. Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang 

Diterapkannya paham demokrasi dalam suatu negara memberikan 

jaminan dan peluang yang sama kepada rakyat untuk bersaing 

memperebutkan jabatan politik melalui pemilihan umum. Persaingan 

tersebut, mengharuskan setiap calon untuk mempersiapkan dirinya agar dapat 

terpilih menduduki jabatan politik. Persiapan tersebut dilakukan melalui 

strategi politik (Hidayat, 2016). 



13 
 

 
 

Strategi politik adalah rencana untuk tindakan, yaitu penyusunan dan 

pelaksanaan strategi sangat mempengaruhi sukses atau gagalnya calon dalam 

suatu pemilihan. Jadi dapat diartikan dari definisi tersebut bahwa strategi 

politik merupakan sebuah taktik atau siasat yang digunakan untuk mencapai 

suatu tujuan politik. Dewasa ini, strategi politik telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, hal tersebut karena tuntutan persaingan 

yang semakin ketat dalam memperebutkan jabatan politik (Hidayat, 2016). 

Dunia politik terdiri dari produsen dan konsumen, di mana partai politik 

dan calon individu bertindak sebagai produsen yang menawarkan produk 

politik dan masyarakat atau konstituen bertindak sebagai konsumen, sehingga 

dalam penyusunan strategi politiknya didasarkan dengan mekanisme 

pemasaran dalam konsepsi ekonomi, dengan demikian dikenal dengan apa 

yang disebut strategi pemasaran politik/marketing politik (Syahputra, 2018). 

Strategi untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala 

aktivitas politiknya melalui kampanye program pembangunan perekonomian 

atau kepedulian social. Tema, isu-isu, gagasan, ideologi, dan pesan-pesan 

bertujuan agar program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi 

dan sekaligus mampu mempengaruhi bagi setiap warga negara dan lembaga 

atau organisasi secara efektif. Menurut (Firmanzah, 2008) dalam menyusun 

strategi politik terdapat indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Sosialisasi bakal calon adalah upaya partai politik dalam 

memperkenalkan kandidat yang diusung melalui pengenalan secara 

langsung kepada masyarakat atau melalui media. Setiap partai politik 



14 
 

 
 

perlu melihat elektabilitas kandidat dan sejauh mana masyarakat 

mengenal sosok kandidat. Hal ini bertujuan agar setiap partai berhasil 

memenangkan kontestasi dalam pemilihan umum. 

2. Mendapatkan dukungan partai politik adalah upaya yang dilakukan 

oleh partai dalam membangun komunikasi guna mendapat dukungan 

dari koalisi partai lain. Aturan KPU RI yang mengaharuskan bahwa 

syarat kandidat harus memenuhi jumlah kursi minimal 20 % untuk maju 

dalam kontestasi pilkada. Syarat tersebut mengharuskan setiap partai 

agar berkoalisi dalam memenuhi syarat tersebut. 

3. Kampanye adalah upaya pemasaran kandidat yang dilakukan melalui 

sosialisasi pemaparan visi misi, pemberian bantuan dan janji politik. 

Kegiatan kampanye merupakan strategi partai politik dan kandidat 

dalam mendapatkan dukungan masyarakat. Tahap kampanye lebih 

mengedepankan penyampaian visi-misi kandidat jika terpilih dalam 

kontestasi pemilihan umum. 

4. Pemungutan dan perhitungan suara adalah upaya membangun 

komitmen dari pemilih dalam mendukung pasangan kandidat. Partai 

politik harus memastikan jumlah dukungan dan mengawal dukungan 

tersebut sampai pada bilik suara. Partai politik juga menyiapkan saksi 

yang akan melihat langsung hasil perhitungan suara. 

5. Sengketa pilkada adalah penyelesaian secara hukum atas hasil yang 

dicapai dari kontestasi pilkada. Dalam pemilihan kepala daerah apabila 

salah satu pihak merasa dirugikan pada saat pelaksanaan pemilihan 
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kepala daerah dapat mengajukan keberatan melalui lembaga mahkamah 

konstitusi untuk menyelesaikan persoalan dugaan kecurangan dalam 

pelaksanaan pilkada. 

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk meralisasikan 

cita-cita politik. Strategi politik biasa digunakan dalam usaha merebut atau  

mempertahankan  kekuasaan,  terutama  saat  pemilihan  umum.  Menurut   

Schroder  (Ning,  Erviantono,  &  Azhar,  2014)  Strategi  ini  berkaitan  

dengan strategi kampanye, dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan  dan 

pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih hasil (suara) yang maksimal  

di  pemilu,  guna  mendorong  kebijakan-kebijakan  yang  dapat   mengarah 

pada perubahan masyarakat. 

Sebagai kesimpulan strategi merupakan suatu manajemen organisasi 

dalam merumuskan program yang akan dijalankan sesuai dengan tujuan 

organisasi. Dalam kaitannya dengan partai politik untuk dalam meraih 

simpatisan masyarakat sebuah partai harus senantiasa menciptakan program 

yang dapat menarik simpati masyarakat sebagai tujuan yang berorientasi 

kepada peraihan kekuasaan melalui pemilihan umum. 

C. Pengertian Partai Politik 

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara 

demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. 

Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau 

setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan 

berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi 
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adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala 

dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-

benar bermakna (Pasaribu, 2017). 

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika 

perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara 

seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen 

seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam 

seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai 

politik (Rosana, 2012). 

Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok 

yang terorganisir yang anggota-anggotnya mempunyai orientasi, nilai-nilai 

dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok iniialah untuk memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara 

konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Hermawan, 

2020). 

Partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang 

anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok 

ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik 

dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka 

(Pasaribu, 2017). 

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang 

Nomer 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 

oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan 
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cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 

masyarakat,bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI 

berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang 

WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan 

pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan. 

Partai politik merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk 

membentuk opini masyarakatdan membawa pimpinannya berkuasa dan 

memungkinkan para pendukungnya mendapatkan keuntungan dari dukungan 

tersebut. Karena itu, partai politik setidaknya memiliki empat karakteristik 

dasar, yaitu organisasi yang berjangka panjang, memiliki organisasi yang 

berjenjang (pusat, daerah, cabang, ranting) dan adanya pembagian divisi di 

setiap masing-masing level, memiliki orientasi kekuasaan sebagai alat untuk 

mengimplementasikan kepentingan rakyat, dan meraih dukungan suara 

sebanyak mungkin agar partai dapat diterima oleh masyarakat luas 

(Ramadhan, 2018). 

Fungsi partai politik berdasarkan undang-undang partai politik di 

Indonesia yaitu, Undang – Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana 

(Ramadhan, 2018).:  

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi 

warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
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2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.  

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara 

konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.  

4. Partisipasi politik warga negara Indonesia. 

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisisan jabatan politik melalui 

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 

gender. 

Secara ringkas partai politik dapat dikatakan sebagai penghubung 

antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan 

fungsifungsi seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, rekruitmen politik, 

pengatur konflik politik, pendidikan politik, pemersatu kebangsaan untuk 

mensejahterakan masyarakat, dan partisipasi politik. Pelaksanaan fungsi-

fungsi ini dapat dijadikan instrumen untuk mengukur keberhasilan atau 

kegagalan partai politik dalam menjalankan tugasnya. 

D.  Pemilihan Kepala Daerah 

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah 

mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari 

diberlakukannya undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Dengan diberlakukannya undang -undang ini, hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian 

besar wewenang dibidang pemerintahan diserahkan kepada daerah. 
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Namun demikian disisi lain, undang-undang ini dalam pelaksanaannya 

juga telah menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah 

sebagai rajaraja kecil didaerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak 

jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan diatasnya, tumbuhnya 

peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat 

wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta 

money politic yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Setyaningrum & 

Syafitri, 2012) 

Pelaksanaan Pilkada Langsung merupakan sebuah peningkatan 

demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, 

berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung 

tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut (Romli, 2018) 

mengatakan bahwa sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif 

yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan 

kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi 

politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih. 

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di 

daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan 

tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui 

Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan 
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wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan 

arah masa depan sebuah Negara (Kristiyanto, 2017). 

Berlakunya Undang - Undang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang  

Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  

Peraturan Pemerintah   Pengganti Undang-Undang   Nomor   1 Tahun   2014 

tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan  Walikota  Menjadi  Undang-

Undang, maka  pemilihan  kepala  daerah  dilakukan secara langsung oleh  

rakyat  dengan melakukan perbaikan mendasar   atas  berbagai   permasalahan   

pemilihan langsung  yang  selama  ini  telah dijalankan.  Demokrasi   langsung    

melalui  pemilihan kepala  daerah akan  membuka  ruang partisipasi yang 

lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan 

kepemimpinan politik di tingkat  lokal dibandingkan  sistem  demokrasi 

perwakilan  yang  lebih  banyak meletakkan kuasa untuk menentukan  

rekrutmen  calon  di tangan  segelintir orang di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Rajab, 2016). 

Pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat tidak langsung 

dilakukan lembaga perwakilan rakyat. Sistem perwakilan merupakan cara 

untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung. Dengan 

demikian, kepentingan rakyat diharap dapat didengarkan dan turut 

menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan 

dalam bentuk Undang-Undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap 

kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan 

kepentingan rakyat (Hanafi, 2011). 
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Salah satu indikator pilkada langsung yang berkualitas adalah pilkada 

yang membuka akses bagi setiap warga negara. Prinsip keterbukaan itu 

dikenal dengan universal suffrage atau hak pilih universal. Akses yang 

terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal dan seluruh 

warga memiliki hak pilih. Bukanlah suatu kontrakdiksi bahwa di Negara 

demokrasi hak untuk secara teratur memilih diatur syarat-syarat minimal 

yang harus dipenuhi misalnya, usia, minimal, sehat jasmani dan rohani 

(Nuryanti, 2016). 

Pendaftaran pemilih merupakan tahapan kegiatan pertama penegakan 

universal suffrage dalam rangkaian kegiatan pilkada langsung. Dilihat dari 

tujuannya, pendaftaran pemilihan merupakan salah satu kunci keberhasilan 

pilkada langsung. Tahun 2018 menjadi kontestasi model pemilihan kepala 

daerah yang baru. Hal yang menarik dalam pegelaran pemilihan kepala 

daerah tahun 2018 adalah dengan memilih kepala darah secara serentak di 

seluruh pelosok tanah air Indonesia (Kristiyanto, 2017). 

Pemilihan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  secara langsung 

merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan  daerah dengan  model  otonomi  daerah  berdasarkan prinsip  

demokrasi, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang  

kedaulatan    menentukan  kebijakan  kenegaraan (Hanafi, 2011).  Hal  

tersebut mengandung  arti  bahwa  kekuasaan  tertinggi  untuk mengatur  

pemerintahan negara  ada  pada  rakyat.  Melalui  pemilihan kepala daerah, 

rakyat dapat  memilih  siapa  yang    menjadi    pemimpin dan menjadi 
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wakildalam proses penyaluran aspirasi, yang   selanjutnya   menentukan arah 

masa depan  sebuah   negara. 

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 

Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 

menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut 

Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan 

demokratis (Dedi, 2019). 

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara 

untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan 

eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan 

demokrasi perwakilan, sebab (Muhadam & Teguh, 2015) :  

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat 

proporsionalitas hasil pemilihan. 

2. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk  

3. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan 

dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian 

tersebut  
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4. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabulitas pemerintahan, 

khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihmya  

5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik  

6. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi 

politik warga  

7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk 

dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh 

karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah 

demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui 

perubahan sistem pemilunya  

8. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan 

yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya. 

Pemaparan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung 

merupakan sebuah bentuk memberikan kebebasan kepada masyarakat yang 

berada di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin daerahnya. 

E. Kerangka Berpikir 

Strategi sebagai salah satu cara untuk dengan mudah  menaklukkan  

lawan,  kalau  perlu  tanpa  pertempuran  (battle)  atau  dengan  kata  lain  

strategi  diperlukan  kalau  ada  lawan. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

strategi merupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu organisasi 

untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai dengan baik dan terlaksana 

dengan efektif.  
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Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupate Luwu Timur 

Partai Golkar memiliki strategi sendiri dimana dalam penelitian ini penulis 

merujuk kepada indikator strategi oleh (Firmanzah, 2008) yang meliputi: 

1. Sosialisasi kandidat adalah upaya partai Golkar dalam 

memperkenalkan kandidat yang diusung melalui pengenalan secara 

langsung kepada masyarakat atau melalui media. Partai Golkar Luwu 

Timur perlu melihat elektabilitas kandidat dan sejauh mana masyarakat 

mengenal sosok kandidat.  

2. Mendapatkan dukungan partai politik adalah upaya yang dilakukan 

oleh partai Golkar dalam membangun komunikasi guna mendapat 

dukungan dari koalisi partai lain. Aturan KPU RI yang mengaharuskan 

bahwa syarat kandidat harus memenuhi jumlah kursi minimal 20 % 

untuk maju dalam kontestasi pilkada. Jadi jika melihat persentase 

anggota dewan Luwu Timur yang berjumlah 30 Kursi maka syarat 

untuk mengusung kandidat minimal mendapat dukungan dari gabungan 

partai yang mendapat jumlah minimal 6 kursi di DPRD Luwu Timur. 

3. Kampanye adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan partai Golkar 

atau kandidat yang dilakukan melalui sosialisasi pemaparan visi misi, 

pemberian bantuan dan janji politik. Kegiatan kampanye merupakan 

strategi partai politik dan kandidat dalam mendapatkan dukungan 

masyarakat.  

4. Pemungutan dan perhitungan suara adalah Partai Golkar harus 

memastikan jumlah dukungan dan mengawal dukungan tersebut 
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sampai pada bilik suara. Partai Golkar juga menyiapkan saksi yang akan 

melihat langsung hasil perhitungan suara. 

5. Sengketa pilkada adalah dalam pemilihan kepala daerah apabila salah 

satu pihak merasa dirugikan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala 

daerah dapat mengajukan keberatan melalui lembaga mahkamah 

konstitusi untuk menyelesaikan persoalan dugaan kecurangan dalam 

pelaksanaan pilkada. 

 

Bagan Kerangka Pikir 
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F. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangatlah penting dalam setiap proses penelitian. 

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya 

tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan 

tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Strategi 

Partai Golkar Dalam Pemenangan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur 

melalui indikator sosialisasi kandidat, dukungan koalisi partai, kampanye, 

pemungutan dan perhitungan suara serta sengketa pilkada. 

G. Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Sosialisasi kandidat adalah upaya pengenalan kandidat kepada pemilih 

yang dilakukan oleh partai Golkar dalam mendapatkan dukungan pada 

pilkada Luwu Timur. 

2. Dukungan koalisi partai adalah komunikasi yang dilakukan oleh partai 

Golkar dalam mendapatkan dukungan dari partai lain untuk dapat 

mengusung kandidat pada pilkada Luwu Timur 2020. 

3. Kampanye adalah kegiatan pemasaran politik yang dilakukan oleh 

partai Golkar dalam meningkatkan elektabilitas kandidat dalam 

pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur. 

4. Pemungutan dan perhitungan suara adalah bentuk pengawalan 

mobilisasi massa yang dilakukan oleh partai serta membangun 

komitmen pemilih agar menetapkan pilihan pada kandidat yang 

diusung oleh partai Golkar Luwu Timur. 
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5. Sengketa pilkada adalah penyelesaian hasil pilkada melalui lembaga 

peradilan akibat dari putusan KPUD yang tidak diterima oleh pihak 

tertentu pada kontestasi pilkada Luwu Timur tahun 2020. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Adapun waktu dalam penelitian ini adalah dilakukan setelah seminar 

proposal dan lokasi penelitian bertempat di sekretariat partai Golkar 

Kabupaten Luwu Timur tentang Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan 

Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Di Dpd Partai Golkar Kabupaten Luwu 

Timur). Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut adalah 

karena menjadi tempat perumusan strategi partai Golkar dalam mengusung 

kandidat dalam pilkada Kabupaten Luwu Timur.  

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang 

Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2020 

(Studi Di Dpd Partai Golkar Kabupaten Luwu Timur) adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk 

menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan 

situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan 

kondisi objektif dilapangan. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu 

agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan Sugiono (2012:9). 

Proses penelitian yang di maksud antara lain melakukan pengamatan terhadap 

narasumber, berinteraksi dengan mereka dan berupaya dalam memahami 
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bahasa dan tafsiran mereka. Untuk itu peneliti harus terjun dalam lapangan 

dalam waktu yang cukup lama. 

2. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan studi kasus dimana data 

dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu 

hakikatnya untuk saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari 

wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti 

observasi, dan dokumentasi. 

C. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan 

sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa 

hasil wawancara dengan beberapa pihak atau informan yang benar-benar 

berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan 

dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya pimpinan partai dan tim 

pemenangan yang terkait dalam penelitian. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian 

pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang 

sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga 

terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian. 
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D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai 

keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan 

penelitian ini dipilih dari orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan 

penelitian. Di mana informan ini diharapkan memberikan data secara 

obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari 

penelitian terkait Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pemilihan 

Kepala Daerah 2020 (Studi Di Dpd Partai Golkar Kabupaten Luwu Timur) 

adalah sebagai berikut : 

1. Pimpinan Partai Golkar : Arifin,S.Ag 

2. Kader Partai Golkar : Mahading S.Sos 

  Baharuddin.S 

3. Tim Pemenangan  : Muh.Rifaldi S.H 

4. Masyarakat  : Irfan 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data 

adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih 

mudah. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung yang berkaitan dengan Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan 

Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Di Dpd Partai Golkar Kabupaten Luwu 

Timur).   

2. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai 

dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam 

berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan 

responden. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik 

observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data 

atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada 

dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  

dokumentasi. Analisis  data  adalah  proses mengorganisasikan  dan 

mengurutkan  data  ke  dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga 
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dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan  hipotesis  kerja  seperti  yang  

disarankan  oleh  data (Lexy :103). Teknik analisis  ini  pada  dasarnya  terdiri  

dari  tiga  komponen  :  1).  Reduksi  data  (data reduction),  2).  Penyajian  

data  (data  display),  3).  Penarikan  serta  pengujian kesimpulan (drawing 

and verifying conclusions) (Pawito, 2007). 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan 

membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut 

dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam 

penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, 

diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan 

untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun 

secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan 

menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks 

naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. 

Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan 

dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 
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3. Penarikan  serta  Pengujian  Kesimpulan  (Drawing  and  Verifying 

Conclusions) 

Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan 

dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinan mengalami 

perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang 

dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

G. Keabsahan Data  

Menurut Sugiyono (2014: 39), Triangulansi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian 

triangulansi sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan triangulansi 

waktu yakni sebagai berikut: 

1. Triangulasi sumber  

Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan 

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil 

pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan 

hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 



36 
 

 
 

2. Triangulasi teknik 

Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 

yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas 

data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang 

lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin 

semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulansi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang 

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber 

masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid 

sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kerdibilitas data 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi 

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulansi dapat juga 

dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi 

tugas melakukan pengumpulan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Kabupaten Luwu Timur 

Kabupaten Luwu Timur secara geografis terletak pada koordinat antara 

2 0 15’ 00’’ – 3 0 Lintang Selatan dan 1200 30’ 00’’ sampai 1210 30’00’’ 

Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 694.488 ha atau 

6.944,88 km2 . Secara fisik geografis wilayah Kabupaten Luwu Timur 

meliputi batasbatas:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi 

Tengah  

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi 

Sulawesi Tengah 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone Kabupaten Kolaka 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

Letak Kabupaten Luwu Timur pada Pulau Sulawesi sangat strategis 

sehingga dapat menjadi wilayah penghubung bagi wilayah hinterland, 

Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan 

sumberdaya alam. Pada masa yang akan datang, Kabupaten Luwu Timur 

diharapkan dapat berfungsi sebagai service region dan marketing outlet bagi 

kabupaten- kabupaten di sekitarnya.  
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Selain itu, bila ditinjau dari wilayah Nasional, di Kabupaten Luwu 

Timur terdapat Kawasan Strategis Nasional, yaitu KSN Sorowako dan 

sekitarnya yang menjadi sentra penambangan PT. Vale Indonesia, Tbk. 

Penetapan KSN Sorowako mengacu pada pertimbangan kepentingan 

pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta mempunyai 

pengaruh luas terhadap pembangunan ekonomi sampai ke tingkat nasional, 

terutama karena Kontrak Karya (KK) yang ditanda tangani oleh Presiden RI 

(Soeharto, kala itu) baru berakhir tahun 2025.  

Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 11 (sebelas) 

kecamatan yaitu Burau, Wotu, Tomoni, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, 

Mangkutana, Kalaena, Tomoni Timur, dan Wasuponda dengan jumlah 

keseluruhan 124 desa, 3 kelurahan, dan 2 UPT. Kabupaten Luwu Timur 

merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Secara 

definitif Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili terbentuk pada 

tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 

2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003. 

 Sebaran desa di setiap kecamatan adalah Kecamatan Burau (18 desa), 

Wotu (16 desa), Tomoni (12 desa dan 1 kelurahan), Angkona (10 desa), 

Malili (14 desa, 1 kelurahan dan 2 UPT), Towuti (18 desa), Nuha (4 desa dan 

1 35 kelurahan), Mangkutana (11 desa), Kalaena (7 desa), Tomoni Timur (8 

desa) dan Wasuponda (6 desa). 
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Tabel 1 

Luas wilayah per-Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan 

Nama 

Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan/ 

Desa 

Luas Wilayah 

Administrasi Terbangun 

(Ha) (%) thd 

total 

(Ha) (%) thd 

total 

Burau 18 25.623 3.69 534.336 12.99 

Wotu 16 13.052 1.88 449.526 10.93 

Tomoni 13 23.009 3.31 404.184 9.82 

Tomoni Timur 8 4.391 0.63 224.928 5.47 

Angkona 10 14.724 2.12 391.974 9.53 

Malili 21 92.120 13.26 463.122 11.26 

Towuti 18 182.048 26.21 413.49 10.05 

Nuha 5 80.827 11.64 354.882 8.63 

Wasuponda 6 124.400 17.91 276.342 6.72 

Mangkutana 11 130.096 18.73 421.74 10.52 

Kalaena 7 4.198 0.60 179.652 4.37 

(Sumber: BPS 2018) 

Berdasarkan tabel 4.1 tergambar bahwa Malili merupakan kecamatan 

dengan jumlah kelurahan dan desa terbanyak yakni 21, sementara kecamatan 
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terluas yaitu Towuti yakni mencapai 182.048 Ha, disusul dengan Mangkutana 

yaitu 130.096 Ha dan Wasuponda yaitu 124.400 Ha. 

 

Tabel 2 

Data Penduduk Kabupaten Luwu Timur 

No. Kecamatan 
Jumlah Penduduk Total 

Laki-laki Perempuan 

1. Mangkutana 11.470 10.908 22.378 

2. Nuha 12.337 10.794 23.131 

3. Towuti 17.006 14.982 31.988 

4. Malili 19.948 18.257 38.205 

5. Angkona 12.450 11.716 24.166 

6. Wotu 15.912 15.491 31.403 

7. Burau 17.819 17.210 35.029 

8. Tomoni 11.957 11.496 23.453 

9. Tomoni Timur 6.553 6.083 12.636 

10. Kalaena 5.582 5.322 10.904 

11. Wasuponda 11.351 9.975 21.326 

Total 142.385 132.234 274.619 

(Sumber: BPS Luwu Timur 2018) 

Luwu Timur dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik dengan jumlah 

penduduk berdasarkan data desa tahun 2013 mencapai 274.619 jiwa yang 
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tersebar di 11 kecamatan. Kabupaten Luwu Timur dihuni oleh 37 4 1 % 3 4 

% 9% 3% 3% 3% 3%2% penduduk dari berbagai etnik. Di antaranya etnik 

Jawa, Bugis, Toraja, Bali, Pamona, Padoe, Sunda, Sasak, Madura, Dayak, 

Tionghoa, dan etnik Batak. Sejauh ini jumlah penduduk yang terbesar berasal 

dari etnik Jawa dan Bugis masing – masing sebanyak 41 persen dan 34 persen, 

menyusul etnik Toraja sebanyak 9 persen, etnik bali sebanyak 5 persen, etnik 

Pamona 3 persen, etnik Padoe 3 persen, kemudian sisanya 3 persen terbagi 

untuk etnik Sunda, sasak dan Madura, dan selanjutnya etnik – etnik lain dalam 

jumlah yang relatif kecil seperti etnik Dayak, etnik Tionghoa dan etnik Batak 

sebanyak 2 persen. 

2. Hasil Pemilihan Kabupaten Luwu Timur 2020 

Salah satu kabupaten yang juga turut melaksanakan Pilkada pada 

Desember 2020 lalu adalah Kabupaten Luwu Timur yang berada di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Pilkada di daerah ini juga menjadi hal yang 

menarik dan boleh dikatakan akan menjadi cukup panas karena dua pasangan 

calon yang berkontestasi merupakan petahana dari periode sebelumnya. 

Pilkada Kabupaten Luwu Timur diikuti oleh dua pasangan kandidat 

yaitu kandidat pertama Ir. H. Muh. Thoriq Husler yang merupakan bupati 

petahana yang maju untuk priode kedua. Thoriq Husler dikenal sebagai 

pemimpin yang sangat toleran di mana disetiap acara keagamaan di 

Kabupaten Luwu Timur beliau senantiasa untuk hadir. Sementara 

pasangannya Dr. H. Budiman Hakim memiliki latar belakang birokrat yang 

juga merupakan kepala dinas di priode pertama Thoriq Husler. Sementara 
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pasangan nomor urut dua yaitu Irwan Bchry Syam merupakan wakil bupati 

petahana yang maju sebagai kandidat bupati dan berpasangan dengan Andi 

Rio Pattiwiri Hatta yang berlatar belakang pengusaha serta berstatus ebagai 

anak kandung dari bupati pertama Kabupaten Luwu Timur dua priode Andi 

Hatta Marakarma. Hal tersebut tentu menyajikan pertarungan pilkada yang 

menarik di Kabupaten Luwu Timur. 

 

Tabel 3 Partai Pengusung Kandidat Pilkada Luwu Timur 2020 

Nomor Kandidat Partai Pengusung Total Kursi Di 

DPRD 

1. 

 

Ir.H.Muh.Thoriq Husler - 

Drs.Budiman ,M.Pd 

 
Golkar (7 Kursi) 

 
PDIP (3 Kursi) 

 
PKB (1 Kursi) 

 

PAN (4 Kursi) 

 

PKS (1 Kursi) 

 

Gerindra (4 Kursi) 

 
PBB (1 Kursi) 

 
Hanura (3 Kursi) 

 

24 Kursi 
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2. 

 

Irwan Bahri Syam.,S.T-Andi Rio 

Muhammad Pattiwiri Hatta 

 

Nasdem (4 Kursi) 

 
Demokrat (2 Kursi) 

 

6 Kursi 

(Sumber KPUD Luwu Timur 2020) 

Pada tabel 4.3 Pemilihan kepala daerah Luwu Timur diikuti oleh 2 

pasangan calon yaitu pasangan No urut 1, Ir.H.Muh.Thoriq Husler bersama 

Drs.Budiman ,M.Pd dan pasangan No urut 2 Irwan Bahri Syam.,S.T bersama 

Andi Rio Muhammad Pattiwiri Hatta. Di mana pada pasangan no urut 1 

diusung oleh partai Golkar (7 kursi), PDIP (3 kursi) PAN (4 kursi) , PKB (1 

kursi), PKS (1 kursi), PBB (1kursi),Gerindra (4 kursi), Hanura (3 kursi) dan 

pada pasangan no urut 2 diusung oleh 2 partai yaitu partai Demokrat (2 kursi) 

dan Nasdem (4 kursi). 

Proses pemutakhiran daftar pemilih juga akan menjelaskan jumlah 

pemilih pada suatu wilayah akan memberi kontribusi pada pembentukan 

daerah pemilihan. Pemutakhiran daftar pemilih juga akan membantu tahapan 

pemilu selanjutnya karena sudah mengalokasikan dan mengorganisir pemilih 
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pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun daftar 

pemilih tetap Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020: 

Tabel 4 Daftar Pemilih Tetap Pilkada Luwu Timur 2020 

No. Kecamatan Jumlah 

Desa/Kelurahan 

Jumlah 

TPS 

Jumlah Pemilih 

L P L+P 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Mangkutana 

Nuha 

Towuti 

Malili 

Angkona 

Wotu 

Burau 

Tomoni 

Kalaena 

Tomoni Timur 

Wasuponda 

11 

5 

18 

15 

10 

16 

18 

13 

7 

8 

6 

45 

38 

70 

68 

46 

66 

65 

48 

25 

26 

41 

7.848 

8.603 

14.836 

14.257 

8.705 

11.088 

11.816 

9.209 

4.304 

4.822 

7.987 

7.745 

7.270 

13.021 

13.657 

8.448 

11.238 

11.839 

8.974 

4.380 

4.804 

6.953 

15.593 

15.873 

27.857 

27.914 

17.153 

22.326 

23.655 

18.183 

8.684 

9.626 

14.922 

Total 127 538 103.475 98.311 201.786 

(Sumber: KPUD Luwu Timur 2020) 

 

Pada tabel 4.4 Pilkada 2020 di Kabupaten Luwu Timur dari data yang 

diterima oleh KPUD luwu timur berjumlah 201.786 orang yang tersebar di 

11 kecamatan dan 124 desa dan keluharan. Pemilihan kepala daerah tersebut 

berhasil dimenangkan oleh pasangan no urut 1 dengan perolehan suara 86.351 

orang dan pasangan nomor urut 2 dengan jumlah suara 77.228 orang adapun 
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total suara yang tidak sah berjumlah 1245 orang sehingga total partisipasi 

pemilih sebanyak 164.824 DPT. 

3. Profil Partai Golongan Karya 

Partai Golongan Karya atau secara umum disingkat dengan Partai 

Golkar adalah sebuah partai politik di Indonesia. Didirikan sebagai Sekber 

Golkar (Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekretariat Gabungan 

Golongan Karya) pada tahun 1964, dan berpartisipasi untuk pertama kalinya 

dalam pemilihan nasional pada 1971 sebagai Golkar (Golongan Karya). 

Partai Golongan Karya tidak resmi menjadi partai politik sampai tahun 1999, 

ketika itu diperlukan untuk menjadi sebuah partai untuk kontes pemilihan. 

Visi Partai GOLKAR yakni terwujudnya masyarakat Indonesia yang 

bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan 

berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia. 

Misi Partai GOLKAR 

1) Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai 

dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2) Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan 

nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang 

demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan 

supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta 

terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_1971
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3) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang 

baik, bersih, berwibawa dan demokratis. 

Tugas pokok Partai GOLKAR adalah memperjuangkan terwujudnya 

cita-cita bangsa dan tujuan nasional melalui peningkatan segala aspek 

kehidupan yang meliputi ideology, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, 

serta pertahanan dan keamanan nasional. 

Platform Prtai Golkar: 

1) Senantiasa berwawasan kekaryaan dalam mewujudkan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara 

pandang mengatasi perbedaan faham, golongan, dan kelompok atas 

dasar suku, etnis, agama, aliran, dan budaya sehingga seluruh bangsa 

Indonesia terhimpun dalam kekuatan besar. 

3) Mengembangkan cirri pluralism dalam persatuan dengan menampung 

kemajemukan bangsa Indonesia yang terpatri dalam semboyan Bhineka 

Tunggal ika. 

4) Mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan 

tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam 

pembukaan UUD 1945. 

5) Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan 

kecerdasan rakyat secara menyeluruh, menurunkan kemiskinan dan 
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penagngguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan 

pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan. 

6) Mempertahankan komitmen dalam penegakan supremasi hukum dan 

hak azasi manusia serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dalam 

tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional. 

7) Mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang 

bersumber dari ajaran agama untuk meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan sekaligus sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam 

pembangunan. 

8) Mewujudkan pengelolaan kekayaan alam scara efisien, berdaya guna 

dan berkesinambungan serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. 

9) Membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk mewujudkan 

ketahanan nasional. 

B. Sejarah Partai Golkar 

Sejarah partai golongan karya (Golkar) bermula pada tahun 1964 dengan 

berdirinya Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar di masa akhir pemerintahan 

Presiden Soekarno.  Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya 

perwira Angkatan darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun 

berpuluh-puluh organisasi pemuda, Wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam 

secretariat Bersama golongan karya.  

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini 

didirikan sebab rongrongan dari PKI serta ormasnya dalam kehidupan baik di dalam 

maupun di luar front nasional yang semakin meningkat. Sekber Golkar ini adalah 
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wadah dari golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak berada di 

bawah naungan politik tertentu. Terpilihnya sebagai ketua pertama Sekber Golkar 

ialah Brigadir Jendral (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jendral 

(Mayjen) Suprapto Sukowati melalui musyawarah kerja nasional (mukernas) I, 

bulan Desember Tahun 1965. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan 

pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam 

front nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber 

Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Awalnya anggota 

berjumlah 61 organisasi yag selanjutnya berkembang menjadi 291 organisasi.  

Organisasi yang termasuk ke dalam Sekber Golkar ini selanjutnya dikelompokkan 

sesuai kekaryaannya kedalam 7 kelompok induk organisasi (KINO), yaitu : 

a. Koperasi serbaguna gotong royong (KOSGORO)  

b. Sentral organisasi karyawan swadiri Indonesia (SOKSI) 

c. Musyawarah kekeluargaan gotong royong (MKGR) 

d. Organisasi profesi  

e. Ormas pertahanan keamanan (HANKAM) 

f. Gerakan karya rakyat Indonesia (GAKARI) 

g. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971 

 Ke-7 (tujuh) KINO adalah kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, 

mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi 

peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya 

(Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai 
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sekarang. Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu 

kontestan. 

Pihak partai politik memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai 

kontestan Pemilu. Mereka meragukan kekuatan komunikasi politik partai Golkar 

kepada grassroot level. Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan 

Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa 

lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau 

perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya 

berpindah ke GOLKAR. Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil 

menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. 

Perolehan suaranya juga cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan partai 

politik yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur 

dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa 

Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh 

suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai 

ketentuan dan peraturan dalam ketetapan MPRS tentang perlunya penataan kembali 

kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971.  

Visi dan misi Partai Golkar Terwujudnya masyarakat Indonesia yang 

bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, Makmur, beriman dan berakhlak 

mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan bermatabat dalam pergaulan dunia. Melalui misi yang tertuang 

sebagai berikut: 
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1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar 

negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional 

di segala untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, 

sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak 

asasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. 

3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, 

bersih, berwibawa dan demokratis. 

C. Strategi Partai Golkar Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020. 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu sarana bagi 

rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya. Keterlibatan rakyat di daerah dalam 

pemilukada merupakan pilar penyangga penting bagi terwujudnya demokrasi di 

daerah. Agar peran serta masyarakat benar-benar terwujud secara terus menerus 

baik melalui cara perorangan maupun melalui cara kelompok dalam bentuk 

organisasi kemasyarakatan maupun berbentuk partai politik, perlu dibuka 

saluran mekanisme yang lebih luas. 

Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur berhasil 

dimenangkan oleh pasangan no urut 1 Thoriq Husler dan Budiman dengan 

perolehan suara 86.351 orang dan pasangan nomor urut 2 Irwan Bachry Syam 

dan Andi Rio Pattiwiri dengan jumlah suara 77.228 orang adapun total suara 
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yang tidak sah berjumlah 1245 orang sehingga total partisipasi pemilih sebanyak 

164.824 DPT.  

Pasangan nomor urut satu yang merupakan usungan partai Golkar dan 

tujuh partai lainnya ditetapkan sebagai pemenang Pilkada. Hal tersebut tidak 

terlepas dari strategi partai Golkar yang senantiasa melakukan pendampingan 

terhadap kandidat. Untuk mengetahui pelaksanaan strategi partai Golkar pada 

Pilkada Luwu Timur tahun 2020 diuraikan penulis dalam pemabahasan sebagai 

berikut: 

1. Sosialisasi Kandidat 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu wujud nyata dari 

demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. 

Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan 

siapa yang harus menjalankan pemerintahan suatu wilayah. Sehingga untuk 

memperkenalkan kandidat yang akan bertarung dalam kontestasi pilkada 

dibutuhkan sosialisasi terhadap masyarakat, agar masyarakat dapat 

mengetahui karakter masing-masing pemimpin yang akan dipilih sebagai 

kepala daerah. 

Pelaksanaan pilkada Luwu Timur tahun 2020 merupakan pertarungan 

antara incumbent bupati dan wakil yang sama-sama bertarung untuk 

memperebutkan posisi sebagai pemimpin daerah tersebut kedepannya. Partai 

Golkar yang mengusung pasangan Husler-Budiman tentu tidak mengalami 

kendala berarti dalam melakukan sosialisasi, terlebih sosok Husler yang 

merupakan petahana dan dekat dengan masyarakat. 
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“Tentu hal pertama dilakukan bahwa partai golkar akan mengusung 

kandidat yang tidak lain adalah ketua partai Golkar itus endiri yaitu Pak 

Husler. Untuk itu kami membranding Pak Husler sesuai dengan 

pengetahuan masyarakat seperti, Pak Husler itu merakyat, terus terbuka 

dengan semua kalangan dan sangat toleran dalam kehidupan beragama. 

Posisi pak Husler sendiri yang tidak lain adalah incumbent tentu lebih 

memudahkan posisi partai kami dalam melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat.” (Wawancara dengan Arifin S.Ag tanggal 14 Januari 

2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam 

pelaksanaan pilkada Luwu Timur tahun 2020 partai Golkar mengusung ketua 

partainya sendiri yang tidak lain merupakan incumbent. Sehingga dalam 

melakukan kegiatan sosialisasi partai Golkar tidak mengalami kesulitan 

berarti karena sosok Pak Husler yang telah banyak dikenal masyarakat. 

Pilkada merupakan program paling penting dalam menghasilkan 

pemimpin di berbagai negara di dunia salah satunya Indonesia. Pilkada di 

indonesia adalah program yang digunakan untuk menyeleksi pemimpin di 

daerah-daerah di wilayah indonesia dalam sebuah daerah pilkada merupakan 

faktor penting untuk menghasilkan pemimpin dan maju tidaknya daerah 

tersebut. Melalui pilkada setiap kandidat diwajibkan untuk memaparkan visi 

misi dan program yang akan dilakukan jika terpilih sebagai kepala daerah. 

Kegiatan sosialisasi kandidat yang dilakukan oleh tim pemenangan 

berfokus kepada program-program strategis yang akan dilakukan oleh 

kandidat jika terpilih. Pemaparan program tersebut kemudian diharapkan 

dapat menjadi tawaran yang dapat memperoleh simpati dan dukungan 

masyarakat Kabupaten Luwu Timur. 

“Dalam upaya melakukan sosialisasi kandidat tentu kita berfokus pada 

program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. 
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Dewasa ini masyarkaat kita sudah bosan dengan janji-janji politik. Tapi 

masayarakat kita membutuhkan kerja-kerja nyata dari pemimpin 

nantinya dan pak Husler sebagai kandidat yang diusung oleh partai 

Golkar telah membuktikan itu di priode sebelumnya. Selanjutnya 

kedepan hal tersebut akan ditingkatkan, adapun program-program yang 

dimaksud seperti dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, termasuk 

peningkatan pembangunan infrastruktur. Dalam kegiatan sosialisasi 

sendiri itu juga dipaparkan berapa anggaran pelaksanaan program serta 

dari mana sumber anggarannya sehingga pemilih dapat mengetahui alur 

pelaksanaan program dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan 

kedepan.” (Wawancara dengan Mahading S.Sos tanggal 9 Februari 

2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kegiatan 

sosialisasi yang dilakukan oleh tim pemenangan yang telah dibentuk oleh 

partai Golkar dan partai pengusung lainnya, berfokus kepada pemaparan 

program dan penggunaan anggaran. Sehingga masyarakat dapat mengetahui 

dengan pasti sumber dan mekanisme pelaksanaan program-program yang 

ditawarkan oleh kandidat. 

Cara masyarakat desa mendefinisikan Pilkada biasanya hanya melihat 

dari kejadian-kejadian di dalam Pilkada misalnya yang ikut mencalonkan diri 

menjadi bupati di Pilkada hanya orang-orang kaya dan berpengaruh di 

pemerintahan. Dan Pilkada dianggap hanya formalitas dalam proses 

pencarian seorang pemimpin di suatu daerah. Masyarakat sendiri tidak begitu 

mengetahui Pilkada sendiri itu seperti apa, mereka hanya mendefiniskan 

melalui kejadian-kejadian di dalam proses Pilkada. 

Partai Golkar Luwu Timur merupakan partai pemenang pileg tahun 

2019. Hal tersebut tidak terlepas dari kader-kader partai yang terjun dalam 

dunia politik merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. 

Partai Golkar sendiri dalam melakukan sosialisasi kandidat yang diusungnya 
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menggunakan pendekatan media serta pemasangan baliho di area publik yang 

memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. 

“Sebagai partai yang sudah lama dan partai pememang pileg 2019 

tentunya partai Golkar sudah diketahui oleh masyarakat di Luwu 

Timur. Untuk kemudian kandidat yang diusung oleh partai, itu 

diketahui melalui baliho-baliho yang dipasang dan media elektronik 

yang banyak tersebar menjelang pilkada. Posisi partai Golkar sebagai 

partai besar dan kandidat yang diusungnya yaitu Pak Husler sebagai 

sosok pemimpin yang dicintai masyarakat tentu tidak perlu diragukan 

lagi dalam kontestasi pilkada Luwu Timur.” (Wawancara dengan Irfan 

tanggal 18 Februari 2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan posisi partai 

Golkar sebagai pemenang pemilu 2019 telah diketahui oleh publik secara 

umum. Sementara posisi Pak Husler sebagai kandidat yang diusung oleh 

partai Golkar merupakan sosok pemimpin yang telah diterima dengan baik 

oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait sosialisasi 

kandidat sebagai sebuah strategi dari partai Golkar pada saat pilkada Luwu 

Timur tahun 2020 lebih menekankan kepada program-program strategis yang 

menjadi prioritas bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Untuk kegiatan 

sosialisasi sendiri partai menggunakan pendekatan media cetak dan media 

elektronik yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Dengan demikian 

dalam pelaksanaan sosialisasi kandidat partai Golkar tidak mengalami 

kendala yang berarti terlebih sosok yang diusung oleh partai tersebut 

merupakan petahana bupati di priode sebelumnya. 
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2. Partai Pengusung 

Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksaaan 

demokrasi modern. Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem yang 

disebut keterwakilan (representativeness), baik keterwakilan dalam lembaga 

formal kenegaraan seperti lembaga legislatif (DPR/DPRD) maupun 

keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.  

Aturan pelaksanaan pilkada Luwu Timur tahun 2020 yang telah 

ditetapkan oleh KPU Pusat setiap kandidat yang maju menggunakan partai 

harus minimal memperoleh 20 % jumlah kursi yang terdapat di DPRD. 

Sehingga berdasarkan akumulasi tersebut mengingat jumlah kursi DPRD 

yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 30 kursi setiap kandidat 

minimal harus mendapat dukungan miniman 6 kursi untuk dapat dicalonkan 

sebagai bupati dan wakil bupati pada pilkada 2020. 

“Pada pelaksanaan pilkada Luwu Timur tahun 2020 kandidat nomor 

urut 1 yaitu Pak Husler dan Pak Budiman diusung oleh 7 partai yang 

memiliki total 24 kursi di DPRD Luwu Timur seperti PDIP, PAN, 

Hanura, Gerindra, PKS, PKB, PBB dan Golkar. Hal tersebut tidak 

terlepas dari peran dari partai Golkar yang terus membangun 

komunikasi dengan partai pengusung lainnya. Tekad partai Golkar dan 

partai koalisi lainnya bahwa hanya Pak Husler yang merupakan sosok 

pemimpin yang memahami kondisi Luwu Timur. Kesamaan visi 

tersebut yang kemudian memudahkan Pak Husler dan Pak Budiman 

dalam mendapat dukungan koalisi partai besar.” (Wawancara dengan 

Arifin S.Ag tanggal 14 Januari 2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dukungan 24 

kursi dari 8 partai politik yang mengusung pasangan Husler-Budiman pada 

pilkada Luwu Timur tahun 2020 tidak terlepas dari komunikasi eksternal 

yang dilakukan oleh partai Golkar.  
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Kedudukan partai politik dalam proses pilkada sangat strategis, 

misalnya dalam menjaring kandidat yang berkualitas dan profesional. 

Peranan parpol tidak bisa diabaikan para kandidat karena mereka harus 

melalui pintu parpol sebagai salah satu syarat pencalonannya. Dalam proses 

pilkada parpol adalah pemain utama yang perananannya tidak bisa diabaikan, 

sekalipun pilkada itu diselenggarakan secara langsung. Oleh karenanya, 

kualitas proses pilkada akan sangat diwarnai oleh sepak terjang parpol. 

Dukungan koalisi partai-partai besar di Luwu Timur dalam mengusung 

pasangan kandidat Husler-Budiman sebagai Bupati dan wakil bupati tidak 

terlepas dari sosok Husler yang dikenal memiliki hubungan baik dengan 

ketua-ketua partai lain. Kondisi tersebut menjadikan kebanyakan partai di 

Luwu Timur bersepakat dalam mencalonkan kembali Husler untuk 

melanjutkan priode ke dua kepemimpinannya sebagai bupati di Luwu Timur. 

“Selaku ketua partai Golkar pak Husler memang dikenal memiliki 

hubungan pertemanan yang baik dengan ketua-ketua partai lain. Pada 

priode pertama ketika ada masalah yang dihadapi pak Husler ini tidak 

segan meminta saran dengan partai-partai lain, dan itu memang diakui 

oleh beberapa partai. Sehingga dalam proses mendapatkan legalitas 

dukungan semua partai pengusung yang mengurusnya.” (Wawancara 

dengan Muh.Rifalsi S.H tanggal 25 Februari 2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa koalisi 

besar pada pilkada Luwu Timur yang mengusung kandidat nomor urut satu 

tidak terlepas dari hubungan komunikasi politik dari sosok Thoriq Husler, 

sehingga setiap ketua partai pengusung senantiasa memberikan pengawalan 

dalam mengurus segala administrative sebagai legalitas dukungan dari setiap 

partai. 
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Dalam level pemerintahan daerah, koalisi partai politik lebih banyak 

muncul pada arena kebijakan dan sifatnya sementara. Karena logika bekerja 

hubungan legislatif dan eksekutif di daerah serupa dengan nasional, setiap 

kepala daerah dalam merumuskan kebijakan seperti peraturan daerah 

memerlukan persetujuan dari DPRD. Untuk itu, sering kali kepala daerah 

terpilih yang dalam pembentukan koalisi pencalonannya hanya sebatas 

memenuhi persyaratan administratif 20% kursi yang berujung pada minoritas 

dukungan koalisi partai politik di DPRD ketika terpilih. 

Posisi partai Golkar di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan partai 

dengan banyak simpatisan merupakan kekuatan tersendiri dalam setiap 

kontestasi pemilihan. Adanya dukungan 8 partai politik bagi pasangan 

Husler-Budiman merupakan kekuatan besar yang dapat memaksimalkan 

dukungan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. 

“Pada pilkada Luwu Timur tahun 2020 menjadi jalan mudah bagi Pak 

Husler untuk kembali maju sebagai bupati priode kedua. Bagaimana 

tidak kandidat nomor satu Pak Husler dan Pak Budiman mendapatkan 

dukungan 8 partai politik sekaligus. Padahal sebenarnya partai Golkar 

saja sudah cukup untuk menjadi syarat maju dalam pilkada. Untuk 

posisi partai Golkar itu sendiri memang menjadi partai yang memiliki 

pendukung terbesar didaerah ini, belum lagi keterlibatan partai dalam 

upaya pemekaran daerah kita, ditambah kader yang berkompeten dan 

dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat itu hampir tidak ada yang bisa 

menyaingi.” (Wawancara dengan Ifan tanggal 28 Februari 2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan keberadaan 

koalisi 8 partai yang mengusung pasangan Husler-Budiman memberikan 

pengaruh kepada masyarakat dalam menentukan arah dukungannya. Terlebih 

partai Golkar yang merupakan partai dengan jumlah simpatisan terbanyak di 

Kabupaten Luwu Timur. 
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Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait partai 

pengusung pasangan Thoriq Husler dan Pak Budiman Hakim mendapatkan 

jumlah dukungan 8 partai dengan total 24 kursi. Hal tersebut sangat jauh 

melampaui aturan PKPU yang telah ditetapkan dimana syarat untuk maju 

menjadi calon bupati dan wakil bupati minimal mendapatkan dukungan dari  

gabungan yang memiliki 20% dari kursi di DPRD yang berarti untuk 

Kabupaten Luwu Timur minimal mempunyai 6 kursi untuk dapat 

mencalonkan kandidat dalam pilkada.  

3. Kampanye  

Kampanye merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka 

mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan pada 

saatnya dapat menuruti apa yang diprogramkan oleh partai politik. Wujud 

yang paling nyata kegiatan kampanye politik sebagai strategi kontrol sosial 

dan provokasi. Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa kampenye 

merupakan sarana pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme yang 

mendidik dan membangun dalam konteks rekayasa dan pemungutan 

partisipasi publik atas dinamika politik. 

Pelaksanaan kampanye pada pilkada Luwu Timur tahun 2020 berbeda 

dengan kampanye di pilkada sebelumnya. Hal tersebut tidak terlepas dari 

aturan KPU yang mewajibkan setiap kandidat dan tim untuk senantiasa 

mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Kondisi tersebut membuat partai 

Golkar memaksimalkan semua kadernya pada setiap ranting agar senantiasa 
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bekerja maksimal dalam mengkampanyekan kandidat yang merupakan 

usungan dari partai Golkar. 

“Pelaksanaan kampanye sendiri kami memaksimalkan struktural yang 

ada baik pada tingkat kabupaten, kecamatan, desa sampai dusun untuk 

melakukan kampanye kepada masayarakat dalam mengenalkan 

kandidat termasuk menjelaskan program-program strategis kandidat. 

Partai Golkar memang sudah mengantisipasi pelaksanaan kampanye 

ditengah pandemi, sehingga dengan memaksimalkan kader yang ada 

disetiap wilayah itu dapat memudahkan kami dalam melaksanakan 

kampanye.” (Wawancara dengan Baharuddin tanggal 18 Februari 

2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan kampanye yang ditekankan partai Golkar melalui pelibatan 

seluruh kader yang ada disetiap kecamatan dan desa di Kabupaten Luwu 

Timur. Setiap kader diharuskan memberikan pemaparan terkait program-

program kandidat kepada masyarakat. 

Banyak alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan kampanye 

atau pesan politik kepada khalayak. Salah satunya adalah media baru dan 

media sosial. Media baru dan media sosial menciptakan komunitas 

cyberspace yaitu sebuah komunitas dunia baru yang mempunyai koneksi 

jaringan satu dengan yang lainnya tanpa batas waktu dan ruang. 

Pendekatan media elektronik dalam melakukan kampanye politik 

memang semakin gencar dilakukan terlebih dalam situasi Covid-19. Seperti 

pelaksanaan pilkada Luwu Timur tahun 2020 setiap tim pemenangan 

memiliki devisi media dan komunikasi. Di mana keberadaan tim tersebut 

untuk senantiasa melakukan kampanye dalam memperkenalkan kandidat 

kepada masayarakat. 
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“Dalam pelaksanaan kampanye pada pilkada 2020 kemarin karena kita 

diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi 

untuk menghindari kerumunan banyak orang kita melakukan kampanye 

dengan cara mengunjungi tiap desa yang ada di luwu timur juga 

kebanyakan kampanye dilakukan melalui pendekatan media elektronik 

dan media sosial. Untuk itu masukan dari partai pengusung pada waktu 

itu di dalam tim harus memiliki devisi media dan komunikasi yang 

memang bertugas untuk mengupdate dan memasarkan kandidat. 

Sehingga pada waktu pilkada itu kita memiliki akun-akun media sosial 

sendiri yang tentu selalu memberikan informasi terkait program-

program yang ditawarkan oleh Pak Husler dan Pak Budiman. Kalau di 

bilang apakah efektif tentu tidak sebaik jika bertemu langsung dengan 

kandidat namun tim media tetap mengupayakan adanya feed back 

antara pendukung dengan kandidat melalui kampanye daring.” 

(Wawancara dengan Mahading S.Sos tanggal 9 Februari 2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pelaksanaan 

pilkada dalam situasi Covid-19 memaksa setiap tim pemenangan melakukan 

inovasi dalam pelaksanaan kampanye politik, salah satunya memanfaatkan 

perkembangan teknologi informasi. 

Kampanye merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan komunikasi 

politik. Kampanye politik dilakukan sehingga apa yang menjadi tujuan partai 

dapat tercapai. Kampanye politik ini dilakukan dengan menggunakan 

instrumen komunikasi politik yang tepat. 

Kegiatan kampanye politik merupakan ajang bagi para kandidat dan tim 

pemenangan dalam memaparkan program-program yang dapat menarik 

dukungan dari masyarakat. Adanya peraturan pelaksanaan kampanye di 

tengah pandemi Covid-19 membuat para tim pemenangan memanfaatkan 

media sosial sebagai sarana menyampaikan visi misi kandidat. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan salah satu informan. 

“Memang pelaksanaan kampanye di pilkada 2020 itu beda dari tahun-

tahun sebelumnya seperti mengadakan konser atau event-event politik. 
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Pada pilkada 2020 kemarin itu lebih banyak memanfaatkan media 

sosial seperti facebook, instagram atau twiter dalam menyampaikan visi 

misi kandidat. Bentuknyapun beragam baik berupa ilustrasi gambar 

atau video. Kalau menurut saya cara ini tentu tidak efektif apalagi 

banyak orang tua yang tidak memahami penggunaan media sosial 

belum lagi persoalan jaringan internet yang belum maksimal di 

beberapa wilayah tertentu. Tapi itu sudah mereka antisipasi karena 

pembentukan tim kampanye saya liat langsung menyasar kampung-

kampung yang tentunya oleh para kandidat mereka sudah dibekali 

pengetahuan tentang pelaksanaan kampanye.” (Wawancara dengan 

Muh. Rifaldi S.H tanggal 25 Februari 2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan penggunaan 

media sosial sebagai sarana pelaksanaan kampanye politik dianggap tidak 

berjalan efektif, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut para tim 

pemenangan kandidat telah membentuk tim-tim yang ditempatkan di Desa 

untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pelaksanaan 

kampanye sebagai sebuah strategi dari partai Golkar pada saat pilkada Luwu 

Timur tahun 2020 di mana dengan adanya aturan pelaksanaan kampanye di 

tengah Covid-19 mengharuskan kegiatan kampanye tidak dilakukan secara 

berkerumun atau memobilisasi massa dalam jumlah yang besar. Hal tersebut 

kemudian membuat para tim pemengan memanfaatkan penggunaan media 

cetak dan elektronik sebagai sarana pelaksanaan kampanye. Selain itu para 

kandidat memaksimalkan tim pemenangan yang di bentuk dari tingkat 

kabupaten sampai ke dusun sebagai sebuah langkah memaksimalkan kegiatan 

kampanye politik. 
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4. Pemungutan Dan Perhitungan Suara 

Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu parameter bagi sebuah 

negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Asas utama didalamnya 

adalah terlaksananya pemerintahan yang didasarkan pada konsepsi pemilihan 

umum dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tahapan terakhir dari 

pelaksanaan pilkada dan paling krusial yaitu proses pemungutan dan 

perhitungan suara. Dari hasil tersebut kemudian menentukan siapa yang 

dipilih rakyat untuk menjabat sebagai kepala daerah. 

Tahapan yang paling krusial dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten 

Luwu Timur tahun 2020 adalah pemungutan dan perhitungan suara. Beberapa 

strategi dibentuk oleh partai Golkar untuk memastikan pelaksanaan 

perhitungan dan pemungutan suara berjalan sesuai dengan regulasi yang telah 

ditetapkan serta memastikan tidak ada indikasi kecurangan yang membuat 

kerugian dari kandidat yang diusung. Pembentukan tim saksi dan penyediaan 

kendaraan operasional merupakan sebuah langkah untuk memaksimalkan 

strategi partai Golkar dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara. 

“Pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara di sini partai Golkar 

menyediakan saksi-saksi yang ditempatkan disetiap TPS untuk 

memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada 

kecurangan. Tim saksi yang dibentuk itu berjumlah dua orang yang 

memiliki kewenangan berada di dalam TPS pada saat perhitungan. 

Sementara untuk memaksimalkan mobilisasi massa untuk para 

pendukung Kandidat kami memfasilitasi kendaraan operasional yang 

memiliki tugas menjemput dan mengantar pemilih dari rumah kelokasi 

TPS.” (Wawancara dengan Arifin S.Ag tanggal 14 Januari 2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan pembentukan 

saksi yang berada di TPS pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara 
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adalah langkah yang dilakukan partai Golkar untuk menjamin 

keberlangsungan proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan 

baik sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Proses pemungutan dan perhitungan suara di lokasi TPS menjadi 

perhatian pada perhelatan pilkada serentak 2020. Meski telah rutin 

diselenggarakan, proses Pilkada tahun 2020 berbeda dari yang sebelumnya 

karena diadakan di tengah situasi pandemi Covid-19. Sejumlah aturan dan 

prosedur baru kemudian diterapkan demi menghindari penyebaran Covid-19 

di tengah masyarakat. 

Dalam memaksimalkan dukungan dari simpatisan kandidat pasangan 

nomor urut satu pada pilkada Luwu Timur Tahun 2020, tim pemenangan 

kandidat terus mengulang aturan yang harus dipatuhi masyarakat pada saat 

berada di TPS. Langkah tersebut agar masyarakat dapat memastikan suaranya 

tersalurkan dalam pilkada. 

“Pilkada 2020 itu banyak sekali aturan baru yang memang jika tidak 

diantisipasi dengan baik akan berdampak kepada tidak maksimalnya 

masyarakat dalam menyalurkan anspirasi. Seperti misalnya jadwal 

undangan yang harus diperhatikan, menggunakan protokol kesehatan, 

sampai kepada kelengkapan administrasi sebagai tanda pemilih. 

Banyak kasus yang ditemukan di TPS itu tidak mendapatkan undangan 

untuk memilih, sehingga tentu kami memfasilitasi hal tersebut untuk 

dikonsultasikan kepada KPUD. Yang paling penting sebenarnya 

memastikan kepada pendukung kami agar tidak menggunakan atribut 

kampanye pada saat di TPS. Untuk mengetahui yang mana simpatisan 

kami itu gampang karena semua sudah terdata oleh tim-tim 

pemenangan yang dibentuk didesa. Tinggal pada saat proses 

perhitungan dan pemungutan suara itu kita kawal.” (Wawancara dengan 

BHR tanggal 18 Februari 2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa proses 

pemungutan dan perhitungan suara kerja-kerja yang dilakukan oleh tim 
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pemenangan adalah memastikan bagi seluruh pendukung kandidat nomor 

urut satu dapat menyalurkan aspirasi sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. Segala bentuk aturan di lokasi TPS sudah disosialisasikan 

sehingga dapat memaksimalkan dukungan massa. 

Pemerintah, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersepakat membuat aturan baru agar 

proses Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung sesuai protokol 

kesehatan. Aturan tersebut terdapat dalam perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana 

non-Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 

Proses pemungutan dan perhitungan suara pada pilkada Luwu Timur 

tahun 2020 diakui masyarakat banyak mengalami perbedaan utamanya pada 

penerapan protokol kesehatan Covid-19. Namun masyarakat telah 

mengantisipasi hal tersebut karena sebelumnya telah memperoleh informasi 

terkait mekanisme perhitungan dan pemungutan suara yang dilakukan oleh 

baik KPUD dan tim pemenangan. 

“Dalam undangan tertera waktu dan mekanisme proses pemungutan 

dan perhitungan suara di mana pemilih harus menggunakan masker, 

kaos tangan sampai kepengecekan suhu tubuh. Jadi benar-benar 

persoalan protokol kesehatan diperhatikan. Sebelumnya ada kabar 

bahwa setiap pemilih harus memperlihatkan bukti keterangan swab 

namun baik dari KPUD dan tim pemenangan telah mensosialisasikan 

kepada masyarkat bahwa hal tersebut tidak benar.” (Wawancara dengan 

Ifan tanggal 28 Februari 2022). 
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Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa 

mekanisme pemungutan dan perhitungan suara setiap masyarakat harus 

mentaati protokol kesehatan. Untuk menjamin aturan tersebut terlaksana 

dengan baik melalui surat undangan yang telah dibagikan oleh KPPS telah 

memberikan keterangan terkait apa yang harus di bawa masyarakat saat 

memasuki TPS. 

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait proses 

perhitungan dan pemungutan suara sebagai sebuah strategi dari partai Golkar 

pada saat pilkada Luwu Timur tahun 2020 dilakukan dengan membentuk tim 

untuk mengawal surat suara di tiap kecematan dan saksi-saksi yang 

ditempatkan disetiap TPS yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut 

bertugas untuk memastikan keabsahan hasil dari kertas suara serta 

memastikan pelaksanaan proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan 

dengan baik dan benar. Selanjutnya para tim pemenangan dan partai juga 

senantiasa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk memastikan 

mematuhi protokol kesehatan di lokasi tempat pemungutan suara. 

 

5. Sengketa Pilkada 

Salah satu kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil 

Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai intensitas tinggi dalam jumlah 

perkara yang masuk. Mulai masa pemilihan umum tahun 2004, MK telah 

banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil 

Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan 
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oleh konstitusi dan undang-undang untuk memilih pejabat negara, oleh 

karena itu hal penting yang fundamental dalam keberlangsungan 

pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil 

Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk 

mengawal konstitusi. 

Setelah seluruh mekanisme tahapan pilkada Luwu Timur 2020 

dilakukan dengan menetapkan pasangan nomor urut satu sebagai pemenang 

pihak KPUD memberikan kesempatan kepada kandidat pasangan nomor urut 

dua untuk melakukan sanggahan melalui sengketa pilkada. Beberapa indikasi 

kecurangan yang ditemukan oleh kandidat nomor urut dua menjadi materi 

yang diajukan untuk mendiskualifikasi kandidat nomor urut satu. 

Menanggapi hal tersebut partai Golkar sebagai pengusung kandidat nomor 

urut satu bergerak cepat dengan mencari kuasa hukum untuk mendampingi 

proses sengketa pilkada Luwu Timur. 

“Setelah proses rangkaian pilkada telah dilakukan itu ada gugatan dari 

pasangan nomor urut dua sebagai pemohon terkait perkara perselisihan 

hasil pemilihan. Intinya ada indikasi bahwa kandidat kami melakukan 

pelanggaran kampanye secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). 

Dalam menghadapi hal tersebut kami dari partai Golkar bersama 

kandidat dan tim pemenangan menunjuk tim kuasa hukum yang akan 

mendampingi gugatan tersebut di MK, terlebih gugatan yang diajukan 

pasangan nomor urut dua tersebut tidak memiliki landasan yang jelas. 

Persoalan yang mereka ajukan itu sudah selesai pada tingkat bawaslu 

Luwu Timur, dan itu lagi yang diajukan di MK. Pada sengketa tersebut 

kami memberikan mandat penuh kepada tim kuasa hukum untuk 

menyelesaikannya.” (Wawancara dengan Arifin S.Ag tanggal 14 

Januari 2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kontestasi 

pilkada Luwu Timur tahun 2020 harus diselesaikan melalui sengketa pilkada. 
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Hal tersebut karena kandidat lain menolak hasil rekapitulasi yang ditetapkan 

KPUD. Kondisi tersebut menjadikan partai Golkar menunjuk tim kuasa 

hukum yang akan mendampingi sengketa pilkada tersebut di mahkamah 

konstitusi. 

Dalam praktik pelaksanaan pemilukada akan mendapati suatu fakta 

bahwa adanya ketidak puasan dari peserta pemilukada mengenai hasil yang 

mana hal tersebut disebut sengketa pemilukada/perselisian hasil pemilukada 

yang mana sengketa adanya pelanggaran dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemilukada yang di mana bermula dari tahapan kampanye, 

Pelanggaran soal politik uang. Kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebut dengan (PEMOHON) 

mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 

Perselisihan hasil pilkada Luwu Timur 2020 yang bergulir sampai 

kepada tahap mahkamah konstitusi menjadikan pasangan nomor urut satu 

Husler-Budiman sebagai pihak terkait menyediakan jawaban atas tuduhan 

yang dipermasalahkan oleh pasangan nomor urut dua. Melalui kuasa hukum 

yang telah dipercayakan segala bentuk tuduhan tersebut dianggap tidak 

memiliki landasan yang jelas. 

“Memang pada saat pilkada 2020 itu Luwu Timur ini harus menetapkan 

pemenang pilkada melalui proses yang panjang serta berdasarkan hasil 

putusan MK. Kandidat lain menganggap bahwa pasangan yang kami 

dukung itu melalukan tindak kecurangan berdasarkan bukti-bukti yang 

mereka miliki. Seharusnya persoalan tersebut tidak diselesaikan di MK 

namun diselesaikan di Bawaslu, tapi pada saat proses pilkada kemarin 

seharusnya jika mereka menemukan ada indikasi kecurangan kenapa 

tidak langsung dilaporkan justru mereka keberatan nanti pada saat di 

MK. Beberapa tuduhan mereka juga tidak memiliki dasar yang jelas 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga untuk mengantisipasi 
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hal tersebut kita sudah menyiapkan tim kuasa hukum yang sudah 

mempelajari dengan baik berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon 

yaitu kandidat nomor urut dua.” (Wawancara dengan Mahading S.Sos 

tanggal 9 Februari 2022). 

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan strategi yang 

dilakukan dalam menghadapi sengketa pilkada Luwu Timur 2020 pasangan 

kandidat nomor urut satu sebagai pihak terkait dalam persoalan sengketa 

pilkada telah menunjuk tim kuasa hukum yang telah mempelajari seluruh alur 

yang diajukan oleh kandidat lain sebagai competitor pada saat pilkada Luwu 

Timur tahun 2020. 

Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau 

Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, 

sistematis, dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk 

mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan 

pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau 

Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang 

terbukti di bidang tersebut yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau 

Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan 

sanksi administrasi terhadap para pelakunya. 

Secara keseluruhan pelaksanaan pilkada Luwu Timur tahun 2020 

berjalan aman dan tertib. Namun masyarakat tetap harus menunggu 

keputusan MK untuk memastikan pemenang dalam pilkada Luwu Timur 

tahun 2020. Proses penyelesaian sengketa pilkada tersebut menurut 

masyarakat merupakan cerminan adanya obsesi yang berlebihan dari pihak 

yang kalah untuk menjadi pemimpin di Luwu Timur. 
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“Seluruh tahapan sebenarnya sudah berjalan dengan baik, saya fikir 

pihak yang kalah harus menerima hasil tersebut. Ini justru diperpanjang 

sampai harus di selesaikan di MK. Justru itu akan memperpanjang 

proses penetapan lagi dan memerlukan biaya yang justru merugikan 

pihak tertentu termasuk masyarakat. Bagi saya ketika ada sosok 

pemimpin yang tidak bisa menerima kekalahan itu benar-benar 

memiliki obsesi yang besar untuk menjadi bupati dan bukan sosok 

pemimpin yang diinginkan masyarakat.”( wawancara dengan Muh. 

Rifaldi S.H tanggal 25 februari 2022)  

 

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa 

penyelesaian sengketa pilkada yang berakhir di mahkamah konstitusi 

mendapat pandangan negative dari masyarakat. Hal tersebut dianggap sikap 

yang tidak mencerminkan sosok pemimpin dan cenderung terobsesi dalam 

mengejar jabatan. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait sengketa 

pilkada Luwu Timur Tahun 2020  melalui PHP nomor 96/PHPBUP-

XIX/2021 di mana pihak pemohon adalah pasangan kandidat nomor urut dua 

yang menganggap adanya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan 

massif dalam pelaksanaan pilkada Luwu Timur tahun 2020 yang dilakukan 

oleh pasangan nomor urut satu yang merupakan petahana bupati. Berdasarkan 

hal tersebut partai Golkar yang merupakan partai pengusung pasangan nomor 

urut satu bersama tim pemenangan menanggapi hal tersebut sebagai sesuatu 

yang tidak memiliki dasar yang jelas. Dalam proses penyelesaian sengketa 

tersebut pasangan kandidat nomor urut satu menunjuk kuasa hukum untuk 

menangani persoalan tersebut di MK dan hasilnya gugatan yang diajukan 

pihak kandidat nomor urut dua ditolak MK sehingga pasangan nomor urut 
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satu yang diusung partai Golkar keluar sebagai pemenang Pilkada Luwu 

Timur tahun 2020. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian 

terkait strategi partai golkar dalam pemenangan pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 sebagai berikut: 

1. Sosialisasi Kandidat, partai Golkar Luwu Timur mengusung ketua 

partainya yaitu Ir. Muhammad Thoriq Husler untuk dicalonkan sebagai 

bupati dengan sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat melalui 

media elektronik dan media cetak . 

2. 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. 

3. Kampanye, kegiatan komunikasi politik melalui kampanye kandidat 

dilakukan dengan cara mengunjungi tiap desa yang ada di Luwu Timur 

guna menghindari banyaknya kerumunan massa seperti pada pemilihan 

sebelumnya serta menggunakan pendekatan media cetak dan 

elektronik. Hal tersebut mengingat pada pilkada Luwu Timur tahun 

2020 berada dalam situasi pandemi Covid-19 sehingga adanya larangan 

untuk berkerumun dalam jumlah yg banyak. 
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4. Pemungutan dan perhitungan suara, langkah yang ditempuh partai 

Golkar untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam proses 

perhitungan suara dengan membuat tim di tiap kecamatan untuk 

mengawal surat suara  dan memandati saksi yang ditempatkan di setiap 

TPS. Langkah tersebut dilakukan juga berdasarkan amanat dari 

undang-undang dan peraturan yang berlaku serta tetap mengerahkan 

tim pemenangan di tingkat RT untuk mengawal suaranya sampai masuk 

ke TPS. 

5. 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. 

B. Saran 

Adapun saran sebagai rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian 

tentang strategi partai golkar dalam pemenangan pemilihan kepala daerah 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Kepada pengurus Partai Golkar Kabupaten Luwu Timur agar terus 

meningkatkan strategi menghadapi pemilu yang akan datang. 

2. Partai politik pengusung, tim sukses tingkat kabupaten hingga desa, 

relawan, konsultan politik, dan pihak-pihak lain yang membantu 
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kelancaran kegiatan kampanye perlu mengawal program-program yang 

ditawarkan kandidat agar benar-benar dilaksanakan. 

3. Untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur masa 

mendatang, hendaknya para kandidat melakukan kampanye dengan 

cara yang sehat, bersih dan sportif. Kampanye yang baik tidak harus 

menghabiskan biaya besar, namun dapat mengalokasikan sumber daya 

secara efektif untuk menghasilkan hasil yang optimal. 
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