
   

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Tentang Partai Politik 

 

1. Definisi Partai Politik 

 

Kedudukan partai politik dalam negara yang memiliki tata kelola 

pemerintahan demokratis sangatlah penting. Partai politik dijadikan 

sebagai jembatan penghubung antara proses-proses yang terjadi di 

pemerintahan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. 

Partai politik memegang peran sentral dalam menjaga pluralisme dan 

menjamin adanya partisipasi politik.  

 

Menurut Efriza (2012: 217), partai politik merupakan kelompok 

anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan 

dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari 

dan memertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilu 

guna melakukan alternatif kebijakan umum yang mereka susun. Lalu 

menurut Pamungkas (2011: 5) partai politik merupakan sebuah 

organisasi untuk memerjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui 

penguasaan struktur kekuasaaan dan kekuasaan tersebut diperoleh 

melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum. 
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Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, Maksudi (2012: 291) 

mendefinisikan bahwa: 

“Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta 

berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat 

melaksanakan program-programnya dan menempatkan atau 

mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintah 

melalui dua cara, yaitu ikut serta dalam pelaksanaan 

pemerintahan secara sah dengan tujuan bahwa dalam pemilihan 

umum memeroleh suara mayoritas dalam legislatif, atau mungkin 

bekerja secara tidak sah atau subversif untuk memeroleh 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yaitu melalu kudeta 

perebutan kekuasaan”. 

 

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa 

partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir memiliki 

tujuan politik atau ideologi yang sama, dan memerjuangkan tujuannya 

tersebut dengan cara berkompetisi di dalam pemilihan umum untuk 

mendudukkan anggota-anggotanya di dalam jabatan-jabatan publik. 

 

2. Fungsi Partai Politik 

 

Setiap terbentuknya suatu lembaga politik tentunya memiliki fungsi-

fungsi politik. Partai politik yang merupakan lembaga politik memiliki 

beberapa fungsi. Menurut Budiarjo (2007: 163), partai politik dalam 

negara yang demokratis memiliki beberapa fungsi, yaitu : 

a. Sebagai sarana komunikasi politik yaitu partai sebagai wadah 

dalam menyampaikan segala aspirasi masyarakat dan 

mengaturnya sedemikian rupa sehingga aspirasi itu dapat 

menjadi suatu kebijakan umum yang dapat menjadi solusi atas 

berbagai masalah yang terjadi di masyarakat; 
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b. Sebagai sarana sosialisasi politik yang merupakan proses yang 

dilalui seseorang dalam memeroleh sikap dan orientasi terhadap 

fenomena politik yang ada dalam masyarakat tempat orang itu 

berada; 

c. Sebagai sarana rekrutmen politik yaitu merupakan fungsi 

penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan 

pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, 

menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan 

tertentu atau sebagainya;  

d. Sebagai sarana pengatur konflik yang merupakan upaya 

mengatasi dan mengatur perbedaan yang dapat menimbulkan 

konflik. 

 

Sedangkan menurut Firmanzah (2008: 69), partai politik secara garis 

besar memiliki dua peran yang berbeda, yaitu: 

a. Peran dan tugas internal organisasi. Selanjutnya dalam hal ini 

organisasi partai politik memainkan peran penting dalam 

pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan 

melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang 

pendirian partai politik. 

b. Partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat 

organisasi. Disini peran dan fungsi organisasi terkait dengan 

masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik 

juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika 
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untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat ke arah yang 

lebih baik. 

 

Lebih lanjut, Gatara (2009: 199) mengungkapkan bahwa fungsi partai 

politik bila ditinjau dari sudut tingkatan, dapat dikelompokkan ke 

dalam tiga tingkatan, yaitu: 

1. Di tingkatan masyarakat secara keseluruhan, partai politik 

memiliki fungsi sebagai sebuah mekanisme umum yang berusaha 

menangani konflik yang terjadi di dalam masyarakat; 

2. Di tingkatan sistem politik, partai politik memiliki fungsi sebagai 

institusi yang berfungsi memformulasikan kebijakan publik; 

3. Di tingkatan kehidupan politik, partai politik memiliki fungsi 

utama dalam rekrutmen politik bagi kandidat-kandidat terpilih 

agar menempati jabatan-jabatan publik. 

 

Menurut penulis, partai politik haruslah berperan aktif dalam 

melaksanakan fungsi-fungsinya, baik itu rekrutmen politik, sosialisasi 

politik, partisipasi politik, pengatur konflik dan lainnya. Sehingga jika 

partai politik dapat menjalankan fungsinya dengan baik tentu akan 

melahirkan era demokrasi yang berkualitas dimana kesejahteraan 

masyarakatlah yang diutamakan.  
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B. Tinjauan Tentang Rekrutmen Politik 

 

1. Definisi Rekrutmen Politik 

 

Berdirinya suatu partai politik sangat diharapkan menjadi tumpuan 

harapan besar untuk mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang 

berkualitas. Selanjutnya dalam hal ini, berkualitas tidak hanya berarti 

dari segi pengetahuan atau keterampilannya saja, tapi suatu partai 

politik diharapkan mampu mencetak pemimpin yang memiliki pribadi 

bijaksana pada saat memimpin kelak.  

 

Menurut Rush dan Althof (Gatara dan Dzulkiah, 2007: 115) 

rekrutmen politik merupakan proses yang individu-individunya 

menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. 

Proses rekrutmen ini merupakan proses dua arah, dikarenakan 

individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau 

mungkin didekati oleh orang lain kemudian menjabat posisi-posisi 

tertentu.  

 

Lalu menurut Almond (Romli, 2005: 78) mengartikan fungsi 

rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik 

dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media 

komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk 

jabatan tertentu, pendidikan dan ujian. Lebih lanjut, Surbakti (2010: 

118) menjelaskan rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau 

seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk 
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melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya 

dan pemerintahan pada khususnya. 

 

Dari pengertian beberapa ahli tersebut, maka dapat penulis simpulkan 

bahwa rekrutmen politik merupakan suatu proses penyaringan elit 

politik, yang menyeleksi seseorang yang memiliki kemauan 

berpartisipasi dalam kegiatan politik serta memiliki kemampuan 

memimpin karena akan menduduki jabatan-jabatan tertentu di 

pemerintahan melalui suatu partai politik. Selanjutnya dalam proses 

rekrutmen ini, partai politik diharapkan dapat menghasilkan para 

calon pemimpin yang berkualitas, semakin baik kader yang dihasilkan 

maka akan semakin baik bagi kemajuan partai tersebut. 

 

2. Sistem Rekrutmen Politik 

 

Menurut Syamsudin (Tangkilisan, 2003: 189), sistem rekrutmen 

politik dibagi menjadi dua cara yaitu : 

1) Rekrutmen Terbuka 

Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan 

kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut 

bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar pelaksanaan dilakukan 

melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui 

pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dimana 

setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik 

yang dipilih oleh rakyat memunyai peluang yang sama dalam 



20 
 

melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik 

maupun pemerintahan. 

2) Rekrutmen Tertutup 

Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan 

dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga 

negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut 

untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintahan. 

Kemudian dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan 

posisi elit melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan 

atau pertalian saudara dan lain-lain. 

 

Selanjutnya, mekanisme rekrutmen politik menurut Putra (2003: 209) 

antara lain: 

a. Rekrutmen Terbuka.  

 

Rekrutmen terbuka yang mana syarat dan prosedur untuk 

menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Partai 

politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk 

mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan 

bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. 

Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan 

paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat 

mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang 

diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah: 

1. Mekanismenya demokratis; 

2. Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan 
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mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki; 

3. Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi; 

4. Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan memunyai 

nilai integrasi pribadi yang tinggi. 

b. Rekrutmen Tertutup.  

 

Di dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak 

dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai 

promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini 

menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan 

menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Maka, dengan demikian 

cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi 

sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya. 

 

3. Bentuk Rekrutmen Politik 

 

Menurut Gatara dan Dzulkiah (2007: 117), terdapat beberapa bentuk 

rekrutmen politik, yaitu : 

a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan. Bentuk ini bisa 

ditujukan bagi partai politik bertipe partai kader, yang dijadikan 

kaderisasi sebagai prioritas utama dalam programnya guna 

mencapai tujuan memeroleh dan memertahankan kekuasaan dalam 

pemerintahan; 

b. Penyortiran atau pengundian yang dilakukan dalam rangka 

memerkokoh kedudukan pemimpin politik; 
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c. Rotasi atau giliran yaitu mengamankan dominasi kelompok yang 

sedang berkuasa dari rongrongan dominasi kelompok individu 

tertentu; 

d. Bentuk perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau 

mengancam kekerasan; 

e. Patronage yaitu suatu sistem yang bersifat negatif karena sistem 

ini penuh dengan penyuapan dan sistem korupsi yang rumit. 

Patronage ini bermakna suatu jabatan dapat dibeli dengan mudah 

melalui relasi-relasi terdekat; 

f. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) artinya memasukan 

orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran yang 

baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang 

ditujunya. Perekrutan ini didasari oleh keahlian-keahlian yang 

dimiliki oleh orang tersebut. Koopsi juga bisa ditujukan untuk 

melakukan pergantian maupun untuk memerbesar keanggotaan. 

Koopsi yang lebih luas berlangsung melalui mekanisme pemilihan 

yang meilbatkan publik seperti halnya dengan pemilu.  

 

4. Seleksi Kandidat Dalam Proses Rekrutmen Politik 

 

Rekrutmen politik dapat pula dipahami sebagai suatu proses seleksi 

kandidat, yakni suatu proses untuk menyeleksi para calon politisi 

yang akan menjadi bagian dari anggota partai politik, ataupun untuk 

ditempatkan oleh suatu partai politik agar dapat menempati suatu 

posisi atau jabatan politik tertentu melalui pemilihan umum. 
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Sebagaimana dijelaskan oleh Norris (Pamungkas, 2011: 93) terdapat 

4 (empat) hal yang dapat menunjukkan begaimana pengorganisasian 

partai politik dalam rekrutmen politik, antara lain : 

a. Siapa kandidat yang dapat dinominasikan? 

Pada tahapan ini panitia penyeleksi melakukan proses penjaringan 

melalui aturan yang ada mengenai siapa yang pantas dan berhak 

untuk ikut serta menjadi bakal calon walikota dan wakil walikota 

yang akan diusung partai.  

b. Siapa yang menyeleksi? 

Tahapan ini tentunya dapat diketahui bahwasanya dibentuk tim 

atau lembaga penyeleksi bakal calon walikota dan wakil walikota 

dilakukan sesuai tahapan yang ada dalam partai tersebut. 

c. Dimana kandidat diseleksi? 

Mengenai tempat dimana akan diseleksi disesuaikan dengan rapat 

tim penyeleksi untuk menentukan lokasi penyeleksian yang bisa 

saja di kantor atau sekretariat partai. 

d. Bagaimana kandidat diputuskan? 

Bakal calon yang mendaftar akan diputuskan menjadi calon 

melalui tahapan-tahapan yang telah diatur oleh partai. 
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C. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah 

 

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung 

oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan 

menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan 

kepala daerah ini juga ditujukan untuk mendukung otonomi daerah. 

Karena pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat akan 

lebih paham dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Sejak pasca 

reformasi peraturan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung 

memang selalu diperbaiki. Seperti yang dikutip dalam catatan kaki  oleh 

Cardi pada Kpubabel.com tentang  Peraturan Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2014 tentang , yaitu: 

Setelah reformasi, tepatnya sejak tahun 2005 dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemilukada 

dijadikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu sebagai 

perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis 

dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. 

Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 ingin 

dikembalikan lagi sebagai kewenangan DPRD dan bukan sebagai 

bagian dari rezim pemilu. Pemerintah ingin mempertahankan 

integritas negara demokrasi dan memperhatikan kedaulatan rakyat 

maka pemerintah membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2014 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 

Meski nanti, Perppu ini harus mendapat persetujuan dari DPR-RI.” 

(Dikutip pada tanggal 25 April 2015) 

 

  

Lalu pada tanggal 18 maret 2015 yang lalu, akhirnya disahkan undang-

undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 

1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-
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undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan 

walikota. 

 

1. Definisi Pemilihan Kepala Daerah 

 

Berdasarkan 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 di dalam Pasal 1 

ayat 1  menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan gubernur dan 

wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil 

walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk 

memilih  gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 

walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.  

 

Menurut Asshiddiqie (Nazriah, 2008: 5) menyebutkan bahwa : 

Pilkada langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam 

rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara 

menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-

calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan 

aturan main yang sama. Sebab, sebagus apapun sebuah negara 

yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar 

demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih  

secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan 

tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau 

tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh 

ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-

pemimpinnya. 

 

 

Lalu menurut Suharizal (2011: 34) mengatakan pilkada merupakan 

perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik-menarik antara 
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kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan pusat dan 

daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional dan internasional. 

Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural 

dan substansial adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan 

penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya 

layak mendapatkan pengaturan khusus sehingga derajat akuntabilitas 

dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik.  

 

Prihatmoko (2005: 34) juga mengatakan bahwa pilkada langsung 

merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin 

daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan 

untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan 

dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu 

apabila kedua prasarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai 

tahapan kegiatan dan penunjang tahapan kegiatan yang terbuka 

(transparan) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). 

 

Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di 

atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah 

merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk 

memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya 

sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus 

dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-

benar berkualitas dalam memimpin daerah tersebut. 
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2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah 

 

Selain memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih 

kepala daerahnya secara langsung, pemilihan kepala daerah juga 

memerkuat otonomi daerah. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, 

menurut Abdullah (2005: 53) pemilihan kepala daerah memiliki tujuan 

sebagai berikut, yaitu: 

1. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat; 

2. Legitimasi yang sama antar kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dengan DPRD; 

3. Kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dengan DPRD; 

4. Mencegah politik uang. 

Secara ideal tujuan dari dilakukannya pilkada adalah untuk 

memercepat konsolidasi demokrasi di republik ini. Selain itu juga, 

untuk memercepat terjadinya good governance (tata kelola 

pemerintahan yang baik) karena rakyat bisa terlibat langsung dalam 

proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari 

telah berjalannya program desentralisasi. Daerah telah memiliki 

otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan otonomi ini telah 

sampai pada taraf otonomi individu. 
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3. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 

 

Hadenis (Nazriyah, 2008: 5), mengatakan bahwa pemilu, termasuk 

pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki 

“makna”. Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) 

keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria 

tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, 

melainkan juga sewaktu dilakukan kampanye dan perhitungan suara. 

Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar-benar akan 

menduduki jabatannya.  

 

Asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan 

asas yang dipakai dalam pemilu 2004, yakni langsung umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil. Asas-asas tersebut dapat dikatakan bahwa 

pilkada langsung di  Indonesia  telah  menggunakan  prinsip-prinsip  

yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat 

politik yang terbuka (Pramusinto, 2009: 89). Pengertian asas-asas 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Langsung 

Rakyat sebagai pemilih memunyai hak untuk memberikan 

suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, 

tanpa perantara; 

b. Umum 

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. 
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Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin 

kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, 

tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama ras, golongan, jenis 

kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial; 

c. Bebas 

Setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan 

pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Kemudian 

dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin 

keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati 

nurani dan kepentingannya; 

d. Rahasia 

Selanjutnya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan 

dipilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan 

dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat 

suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada 

siapapun suaranya diberikan; 

e. Jujur 

Lalu dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara 

pilkada, aparat pemerintah, calon atau peserta pilkada, pengawas 

pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang 

terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan; 
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f. Adil 

Pada penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon atau 

peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari 

kecurangan pihak manapun. 

 

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, akhirnya Undang-Undang 

Republik Indonesia 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 resmi berlaku pada tanggal 18 Maret 

2015. Di dalam Undang-Undang ini terdapat tidak banyak perubahan 

peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Pada pasal 7 

dalam Undang-Undang ini sangat jelas termuat tentang persyaratan 

menjadi kepala daerah. Lalu pada pasal 5 ayat 3 dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 dijelaskan tahapan 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yaitu meliputi: 

a. Pengumuman pandaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil 

gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta 

pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; 

b. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, 

pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon 

walikota dan calon wakil walikota; 
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c. Penelitian persyaratan pasangan calon gubernur dan calon wakil 

gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta 

pasangan calon walikota dan calon wakil walikota; 

d. Penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, 

pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon 

walikota dan calon wakil walikota; 

e. Pelaksanaan kampanye; 

f. Pelaksanaan pemungutan suara; 

g. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara; 

h. Penetapan calon terpilih; 

i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan 

j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Sehubungan dengan akan diadakannya pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Bandar Lampung pada tanggal 9 Desember 2015. DPC PDI 

Perjuangan menyelenggarakan proses rekrutmen politik guna 

mempersiapkan kadernya sebagai bakal calon Walikota dan Wakil 

Walikota Bandar Lampung, pada penyelenggaraan pemilukada tersebut.  

 

Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dari setiap partai politik. 

Sebab, proses rekrutmen politik akan menetukan peluang hadirnya 

pemimpin yang berkualitas dan berkapabilitas sebagaimana yang 

diharapkan oleh masyarakat. Sehingga apabila proses rekrutmen politik itu 
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dijalankan dengan baik dan benar, maka peluang hadirnya pemimpin yang 

berkualitas dan berkapabilitas akan semakin besar.  

 

Sedangkan untuk melihat baik atau benarnya proses pelaksanaan 

rekrutmen tersebut, daat dilakukan dengan menggunakan beberapa 

indikator berikut: 

1. Seleksi kandidat 

2. Sistem rekrutmen 

3. Bentuk rekrutmen 

Jadi apabila mengacu pada ketiga indikator tersebut, guna melihat 

bagaimana penyelenggaraan proses rekrutmen oleh DPC PDI Perjuangan 

Kota Bandar Lampung, maka alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada 

bagan kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

DPC PDIP Kota Bandar 

Lampung 

Proses rekrutmen bakal calon Walikota dan 

Wakil Walikota Kota Bandar Lampung 

Sistem rekrutmen menurut 

Putra (2003: 209): 

1.Rekrutmen Tertutup 

2.Rekrutmen Terbuka 

Seleksi kandidat oleh  

Norris (Pamungkas, 

2011: 93): 

1. Siapa kandidat yang 

dapat 

dinominasikan? 

2. Siapa yang 

menyeleksi? 

3. Dimana kandidat 

diseleksi? 

4. Bagaimana kandidat 

diputuskan? 

Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota 

periode 2015-2020 Kota Bandar Lampung  

Bentuk rekrutmen 

politik Menurut Gatara 

dan Dzulkiah (2007: 

117): 

1.Seleksi pemilihan 

melalui ujian dan 

latihan 

2.Penyortiran atau 

pengundian. 

3.Rotasi atau giliran 

4.Bentuk perebutan 

kekuasaan 

5.Patronage 

6.Koopsi 


