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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis paparkan terkait 

rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif pada Partai Demokrat dan Partai 

Keadilan Sejahtera, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:   

1. Penjaringan calon anggota legislatif di DPC Partai Demokrat Lampung 

tengan dimulai dengan memberikan pengumuman atau sosialisasi melalui 

sosialisasi langsung kepada internal partai dan melaui media cetak lokal 

kepada masyarakat umum yang ingin menjadi caleg. Untuk kemudian 

dilakukan perekrutan yang bersifat terbuka dengan tetap memperhatikan 

syarat syarat yang ditetapkan oleh KPU dan internal partai. Setelah proses 

rekrutmen dilaksanakan, selanjutnya akan dilakukan proses seleksi yang 

melibatkan struktur pengurus partai dan tim penjaringan. Seleksi pada 

dasarnya seleksi berkas saja. Seleksi dilakukan secara eksklusif secara 

desentralisasi teritorial. Kemudian dilakukan penetapan caleg yang akan 

dicalonkan. Penetapan caleg ini dilakukan melalui musyawarah dengan 

popularitas dan elektabilitas sebagai bahan pertimbangannya. Sedangkan 

terkait penetapan nomor urut caleg, Partai Demokrat menyerahkan 

keputusan penuh kepada ketua DPC Partai Demokrat mengingat 

menetapkan nomor urut cale merupakan hak prerogatif dari ketua DPC. 
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2. Penjaringan calon anggota legislatif pada Partai Keadilan Sejahtera terlebih 

dahulu dengan mensosialisasikan secara langsung hanya kepada anggota 

internal partai. Hal tersebut mengingat bahwa sumber caleg PKS hanya 

bersumber dari internal partai saja tanpa adanya penerimaan yang 

diperuntukan bagi masyarakat luas, hal ini berarti bahwa perekrutan yang 

dilakukan PKS tersebut bersifat tertutup. Setelah direkrut, selanjutnya 

kandidat akan diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas dan hal lainya. 

Seleksi dilakukan secara eksklusif dengan sistem desentralisasi teritorial. 

Sedangkan penetapan caleg pada DPD PKS dilakukan dengan sebelumnya 

DPD menyerahkan dan merekomendasikan beberapa nama kepada DPW 

untuk selanjutnya DPW tetapkan sebagai caleg. Sementara itu untuk 

penentuan nomor urut dilakukan dengan cara musyawarah dengan 

pertimbangan bahwa caleg di nomor urut satu merupakan caleg dengan 

perkiraan sumber daya dukung suara terbanyak  

 

3. Secara keseluruhan, jika dilihat dari diproses rekrutmen, rekrutmen yang 

dilakukan oleh Partai Demokrat menurut penulis lebih baik dibandingkan 

Partai Keadilan Sejahtera. Hal ini dikarenakan proses rekrutmen pada 

Partai Demokrat lebih bersifat terbuka. Dari sisi proses seleksi yang terjadi, 

pada dasarnya kedua partai sama sama masih belum maksimal. Hal tersebut 

karena seleksi yang dilakukan masih didasarkan pada seleksi berkas dan 

tingkat kepopuleran serta elektabilitas calon saja. Jika dilihat dari sisi 

penetapan caleg dan penentuan nomor urut, menurut penulis Partai 

Keadilan Sejahtera masih lebih baik dibandingkan dengan Partai Demokrat. 

Hal ini terkait dengan penetapan caleg dan penentuan nomor urut dengan 



94 
 

cara musyawarah dan tidak ditemukannya kecenderungan pemanfaataan 

kedekatan dan dominasi elit dalam mengambil keputusan pada Partai 

Keadilan Sejahtera. Sedangkan pada Partai Demokrat ditemukan adanya 

kecenderungan kecurangan. 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka penulis 

memberikan beberapa saran-saran terkait proses proses rekrutmen dan seleksi 

antar DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Keadilan Sejahtera Lampung 

Tengah yaitu: 

1. Sebagai peserta pemilu legislatif 2014 mendatang sudah selayaknya setiap 

partai bisa meningkatkan kualitas dari calegnya. Untuk dapat meningkatkan 

kualitas caleg, ada baiknya Partai Demokrat dan PKS melakukan 

perubahan dari segi persyaratan. Kedua partai sebaiknya lebih berani 

mematok persyaratan tinggi kepada calon-calon anggota legislatif. Selain 

itu ada baiknya jika partai merubah cara seleksi yang masih berdasarkan 

pada seleksi administratif. Partai Demokrat bisa saja merubah menjadi test 

psikotest atau wawancara secara langsung agar kualitas caleg lebih tergali.  

 

2. Dalam menetapkan siapa yang berhak menjadi caleg, sebaiknya baik Partai 

Demokrat atau PKS tidak hanya berdasarkan pada popularitas atau 

elektabilitasnya saja. Lebih dari itu, partai harus bisa membaca secara jeli 

rekam jejak, kualitas dan kemampuan dari calon yang diusung. 
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3. Sebaiknya penetapan calon legislatif pada kedua partai terutama pada 

Partai Demokrat benar benar didasarkan pada kualitas caleg tersebut, bukan 

karena adanya kedekatan. 

 

4. Sebaiknya Partai Demokrat dalam menetapkan nomor urut tidak dipegang 

oleh satu tangan yaitu Ketua DPC. Hal ini mengingat dengan terpusatnya 

keputusan pada satu orang maka peluang untuk terjadinya penyimpangan 

seperti politik transaksional menjadi lebih besar. Cara lain yang lebih baik 

adalah melalui musyawarah. 

 

5. Kepada pemerintah, sebaiknya bisa mengeluarkan peraturan-peraturan 

yang lebih konkrit dan tegas terkait aturan mengenai pencalegan. Misalnya 

terkait syarat-syarat pencalonan diri seseorang sebagai anggota legislatif.  

 


