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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah 

dilakukan oleh penulis tentang proses rekrutmen bakal calon Walikota dan 

Wakil Walikota Bandar Lampung periode 2015-2020 pada DPC PDI 

Perjuangan Kota Bandar Lampung , maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Seleksi kandidat pada proses rekrutmen bakal calon Walikota dan 

Wakil Walikota Bandar Lampung mengutamakan bakal calon yang 

memiliki hasil survei elektabilitas yang tinggi. Penyeleksi bakal calon 

ada di tingkat DPP, proses rekrutmen dilakukan dengan menggunakan 

metode sentralistik dengan model penunjukan. 

2. PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen kepala daerah 

menggunakan sistem tertutup dikarenakan tidak semua syarat dan 

prosedur dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan 

bersifat terbuka kepada semua kalangan. 

3. Bentuk rekrutmen walikota dan wakil walikota oleh DPC PDI 

Perjuangan Kota Bandar Lampung yang dipakai PDI Perjuangan 

dalam menyeleksi kepala daerah menggunakan bentuk patronage, 

yaitu rekrutmen didasarkan pada kemampuan bakal calon dalam 

melobi relasi-relasi terdekat di PDI Perjuangan. 
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4. Berdasarkan pada hasil seleksi kandidat, sistem, dan bentuk rekrutmen 

bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung 

periode 2015-2020 menghasilkan nama pasangan yang terpilih yaitu 

Herman HN sebagai calon walikota dan Yusuf Kohar sebagai Wakil 

Walikota Kota Bandar Lampung Periode 2015-2020 oleh DPC PDI 

Perjuangan Kota Bandar Lampung. 

 

B. Saran 

 

1. PDI Perjuangan dalam menetapkan calon yang diusung  sebaiknya  

juga melibatkan  pengurus  di daerah, sehingga tidak bersifat 

sentralistik lagi; 

2. Di dalam  menetapkan calon yang diusung sebaiknya PDI Perjuangan 

dapat menggunakan sistem rekrutmen yang terbuka. Sebab dengan 

penggunaan sistem rekrutmen yang terbuka, maka di dalam proses 

rekrument yang diselenggarakan dapat menjadi lebih demokratis. 

Adapun untuk merubah sistem rekrutmen agar menjadi bersifat terbuka, 

maka penulis menyarankan agar PDI Perjuangan dapat lebih 

menekankan hasil kompetensi atau mutu calon kepala daerah yang 

akan diusungnya. Sehingga dengan adanya pertimbangan seperti itu, 

maka PDI Perjuangan dapat menciptakan sosok pemimpin yang 

berkualitas dan mementingkan kepentingan masyarakat di atas 

kepentingan pribadi atau kelompoknya. 

3. Sedangkan dari segi bentuknya, penulis menyarankan untuk 

kedepannya PDI Perjuangan dapat menggunakan bentuk rekrutmen 
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politik yang lebih demokratis. Yakni dengan menggunakan bentuk 

rekrutmen melalui seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan yang 

dilaksanakan dengan terbuka. Selain itu bisa juga dengan 

menggunakan bentuk rekrutmen dengan cara koopsi, yaitu melalui 

penjaringan kader yang baru yang didasari dengan keahlian-keahlian 

yang ada pada anggota baru tersebut. Sehingga akan menciptakan 

pemikiran-pemikiran yang baru untuk kemajuan PDI Perjuangan. 


