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Sistem pemilihan umum di Indonesia dalam bentuk pemilihan langsung membuka 

ruang bagi terlaksananya sistem perwakilan secara baik. Salah satu bentuk 

pemilihan umum tersebut yaitu pemilihan anggota legislatif. Partai politik 

merupakan organisasi inti dari pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Selama ini 

usaha yang dilakukan oleh partai politik yang diantaranya adalah Partai Demokrat 

dan Partai Keadilan Sejahtera dalam mencetak anggota legislatif berkualitas masih 

sangatlah minim. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari proses rekrutmen dan 

seleksi yang tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui proses dan perbandingan proses rekrutmen dan 

seleksi calon legislatif di DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Keadilan 

Sejahtera Lampung Tengah. 

 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan 

dengan membandingkan proses rekrutmen dan seleksi di kedua partai dengan 

menggunakan tiga indikator yang didapat dari hasil elaborasi beberapa teori. 

Adapun ketiga indikator tersebut yaitu pelaksanaan rekrutmen calon anggota 

legislatif di tingkat partai politik, pelaksanaan seleksi bakal calon anggota 

legislatif di tingkat partai dan penetapan calon anggota legislatif dan penetuan 

nomor urut oleh partai politik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

wawancara terhadap beberapa informan dan melalui studi dokumentasi 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan proses rekrutmen dan 

seleksi calon legislatif pada kedua partai. Rekrutmen dan seleksi anggota legislatif 

di DPC Partai Demokrat bersifat terbuka untuk internal dan eksternal partai yang 

disosialisasikan secara langsung dan melalui media cetak. Sedangkan proses 



seleksi dilakukan berdasarkan pada data-data administratif dan dengan melihat 

tingkat elektabilitas calon. Seleksi dilakukan secara eksklusif dan secara 

desentralisasi teritorial. Penetapan calon legislatif ditetapkan secara musyawarah 

dan nomor urut ditetapkan oleh ketua DPC selain itu ditemukan adanya indikasi 

pemanfaatan kedekatan dan dominasi elit. Sedangkan di DPD Partai Keadilan 

Sejahtera rekrutmen bersifat tertutup untuk internal partai saja. Seleksi didasarkan 

pada tingkat elektabilitas dan penilaian personal. Seleksi dilakukan secara 

eksklusif dan secara desentralisasi teritorial. Calon legislatif ditetapkan oleh DPW 

berdasarkan rekomendasi DPD sedangkan nomor urut ditetapkan melalui 

musyawarah. Selain itu tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut, jika dibandingkan proses rekrutmen dan seleksi pada 

DPD Partai Keadilan Sejahtera cenderung lebih baik dari DPC Partai Demokrat, 

walaupun pada dasarnya kedua partai belum melakukan rekrutmen dan seleksi 

secara maksimal. 
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