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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Era reformasi telah menghasilkan sejumlah perubahan yang signifikan dalam 

masyarakat politik. Masyarakat yang semakin waktu mengalami peningkatan 

kualitas tentu saja berpengaruh terhadap jalannya proses demokrasi langsung. 

Sehingga mekanisme sistem perwakilan menjadi jalan keluar demi 

terhubungnya penguasa dan masyarakat. Pemilihan umum (pemilu) secara 

langsung pada dasarnya merupakan salah satu sarana penyaluran kedaulatan 

rakyat. Pemilu merupakan praktik politik untuk menyalurkan kedaulatan rakyat 

yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Melalui 

pemilu negara dapat mewujudkan sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan 

rakyat dan juga berdasar permusyawaratan perwakilan. 

 

Adanya pemilu memungkinkan terjadinya pemilihan dan pergantian 

kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Hal tersebut sesuai 

dengan tujuan pemilu yakni memilih wakil rakyat atau wakil daerah dan 

membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan legitimasi dari rakyat. 

Sistem pemilihan umum di Indonesia dalam bentuk pemilihan langsung mulai 

dari pemilihan umum presiden, gubernur, walikota, bupati serta pemilihan 

umum legislatif membuka ruang bagi terlaksananya sistem perwakilan secara 
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baik. Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan sistem 

perwakilan tersebut. Partai politik diharapkan mampu mewujudkan konsep 

keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti 

lembaga legislatif/parlemen maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam 

institusi kepartaian. Maka dari itu partai politik haruslah bisa menyediakan  

wakil rakyat di parlemen yang handal demi terwujudnya keterwakilan tersebut. 

Salah satu cara guna mendapatkan wakil rakyat handal adalah dengan melalui 

proses rekrutmen dan seleksi yang ketat. 

 

Salah fungsi partai politik adalah sarana rekrutmen politik. Menurut Agustino 

(2007:104) salah satu fugsi partai adalah melakukan rekrutmen guna mengisi 

posisi-posisi yang dibutuhkan dalam lembaga negara. Sedangkan Budiarjo 

(2008:408) rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah seleksi 

kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan 

nasional yang lebih luas. Pendapat tersebut juga dipertegas dalam UU No. 2 

Tahun 2008 tentang partai politik. Undang-Undang tersebut menjelaskan 

bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik dalam proses 

pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan 

memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.  

 

Selama ini usaha yang dilakukan oleh partai politik dalam mencetak anggota 

legislatif berkualitas masih sangatlah minim. Kelemahan tersebut dapat dilihat 

dari proses rekrutmen yang tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif.  

Proses rekrutmen seperti itu mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat 

terhadap calon yang nantinya akan mewakili mereka. Selain itu selama ini 
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dalam proses rekrutmen, partai politik cenderung menggunakan pendekatan 

“asal pilih” terhadap kandidat yang akan dicalonkan.  Permasalahan tersebut 

dibuktikan berdasarkan temuan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi Lampung. Permasalahan tersebut antara lain mengenai adanya data 

daftar calon sementara yang ganda, adanya bakal calon yang berumur dibawah 

21 tahun, adanya nama bakal calon ganda di dua parpol dan masih banyaknya 

berkas bakal calon yang bermasalah. (Tribun Lampung, 29 April 2013) 

 

Permasalahan administratif di atas menjadi pelengkap permasalahan yang 

kerap terjadi dalam penetapan calon legislatif oleh partai politik. Permasalahan 

pokok penetapan calon legislatif saat ini pada dasarnya adalah partai politik itu 

sendiri. Sistem oligarki yang cenderung diabadikan oleh partai membuat 

penetapan calon legislatif bersifat sentralistis atau terpusat pada satu tangan 

saja. Kecenderungan ini membuat munculnya calon legislatif potensial akan 

semakin susah. Adanya faktor kedekatan atau kekeluargaan dengan elit partai, 

akses politik ataupun politik uang kini seolah menjadi kunci utama guna 

memuluskan langkah pencalonan. Sedangkan kemampuan dari calon calon 

legislatif justru dinomorduakan.  

 

Permasalahan di atas menunjukan bahwa rekrutmen politik merupakan hal 

penting. Rekrutmen politik menjadi sangat penting mengingat fungsi ini selain 

untuk kepentingan partai politik tetapi juga sangat berperan dalam mencetak 

pemimpin-pemimpin ataupun wakil rakyat yang berkualitas. Rekrutmen 

merupakan proses yang menentukan keberlanjutan suatu partai dan juga 

keberlangsungan suatu sistem pemerintahan. Maka dari itu, bila dilihat secara 
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mendalam partai politik mempunyai tanggung jawab yang sangat besar 

terhadap negara. Agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik 

perlu dimulai dari proses rekrutmen dan seleksi yang baik pula. Maka dari itu, 

setiap partai politik wajib meningkatkan kualitas proses rekrutmen dan seleksi 

guna mendapatkan calon pemimpin dan wakil rakyat yang handal. Melalui 

proses rekrutmen dan seleksi, partai politik bisa memilih calon-calon yang 

sesuai dengan karakteristik dan ideologi partai bersangkutan. 

 

Menghadapi pemilu legislatif 2014 mendatang, masing masing partai memilki 

cara tersendiri  dalam menjalankan proses rekrutmen dan seleksi bakal calon 

anggota legislatif. Dasar pelaksanaan rekrutmen dan seleksi bakal calon pada 

partai politik biasanya dilaksanakan sesuai dengan keputusan internal partai. 

Namun secara umum tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun 

kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P-KPU) 

Nomor 7 Tahun 2013 serta P-KPU Nomor 13 Tahun 2013. Peraturan-peraturan 

tersebut memuat secara jelas mengenai syarat bakal calon dan pengajuan bakal 

calon, tata cara pendaftaran dan aturan lainnya. 

 

Menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2014 mendatang, partai-partai 

peserta pemilu mulai disibukkan dengan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi 

bakal calon legislatif (caleg). Partai Demokrat salah satunya, Demokrat 

merupakan partai pemenang pemilu legislatif 2009 dengan perolehan suara 

nasional 20,85%. Partai berasaskan pancasila ini merupakan salah satu partai 

politik dengan tingkat pertumbuhan yang cukup pesat. Diawal kemunculannya, 
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demokrat seperti membawa harapan baru yang cerah bagi kehidupan politik 

tanah air. Belakangan ini Demokrat tengah mengalami penurunan tingkat 

elektabilitas secara nasional yang cukup drastis. Hasil survei Lingkaran Survei 

Indonesia (LSI) menunjukan demokrat mengalami penurunan suara 9% 

dibanding pada pemilu 2009. Menghadapi pemilu legislatif 2014, kesiapan 

Partai Demokrat pun masih belum maksimal. Ketidaksiapan ini ditunjukkan 

dengan adanya temuan sementara KPU Kabupaten Lampung Tengah yang 

menyatakan bahwa masih banyak berkas bakal calon legislatif Partai Demokrat 

yang bermasalah. Masalah tersebut diantaranya masih ditemukannya nama 

bakal calon anggota legislatif yang ganda (Koran Editor, Jumat 3 Mei 2013). 

 

Selain Partai Demokrat, partai yang juga mencoba menjadi pencerah kehidupan 

politik tanah air adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai politik yang 

berasaskan Islam ini muncul dengan kader-kader terbaiknya. Terbukti pada 

pemilihan umum legislatif pertamanya, PKS berhasil meraup suara nasional 

6,06% . Menurut penulis, PKS adalah partai yang bisa dibilang “adem ayem”. 

Tidak banyak pemberitaan buruk mengenai partai yang salah satu tujuan 

pembentukannya adalah untuk membangun sistem kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Namun ternyata hal positif 

tersebut tidak berpengaruh terhadap elektabilitas PKS. Hal ini juga terbukti 

dari hasil survei LSI yang menyebutkan tingkat elektabilitas PKS hanya 3,7%. 

Masalah lain muncul menjelang pemilu legislatif 2014, berdasarkan temuan 

sementara KPU Lampung, ada beberapa partai politik yang belum memenuhi 

kuota bakal calon legislatif seharusnya dan juga adanya berkas calon legislatif 

yang belum lengkap. Salah satu partai politik tersebut adalah Partai Keadilan 
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Sejahtera (Tribun Lampung, Senin 29 April 2013). Masalah ini menunjukkan 

kurang maksimalnya persiapan PKS dalam menghadapi pemilu legislatif 2014.  

 

Bila diperhatikan, baik Demokrat maupun PKS merupakan partai yang sama-

sama memiliki struktur partai yang kuat dan kader yang solid. Kuatnya struktur 

partai dan solidnya kader pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa jauh setiap 

komponen di dalam partai dapat saling menguatkan satu sama lain, mampu 

bersinergi dan bekerja sama dan kejelasan program program yang dimiliki. 

Partai Demokrat merupakan representasi partai nasionalis yang memiliki 

struktur partai yang kuat, kepengurusan yang solid dari pusat sampai daerah 

yang didukung dengan kader-kader yang berkualitas. Sedangkan PKS 

merupakan representasi partai religius dengan stuktur partai yang kuat dengan 

dukungan kader yang solid bahkan militan serta memiliki program kerja yang 

jelas.  

 

Ditengah masalah yang tengah dihadapi, kedua partai tersebut sudah 

selayaknya menanggapi secara serius. Demokrat yang harus segera berbenah 

dan bekerja keras untuk mengembalikan popularitas mereka. Sedangkan PKS 

punya pekerjaan berat untuk bisa membuktikan diri sebagai partai Islam yang 

punya kekuatan besar. Hal tersebut menunjukan bahwa baik Demokrat maupun 

PKS saat ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu harus meningkatkan suaranya 

di pemilu legislatif 2014 mendatang. Berkaitan dengan masalah tersebut, 

supaya dapat meningkatkan suara atau elektabilitas partai, perubahan besar 

harus segera dilakukan. Salah satunya dengan terlebih dahulu memperbaiki 

atau mempertahankan suara ditingkat daerah. Perolehan suara ditingkat daerah 
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nantinya akan berpengaruh terhadap suara partai ditingkat nasional. Caranya 

bisa dilakukan dengan merekrut dan menyeleksi calon legislatif yang handal. 

Partai harus punya standar yang jelas dalam proses rekrutmen dan seleksi guna 

menghasilkan calon wakil rakyat yang nantinya mampu mengemban tugas 

sebagai perwakilan rakyat secara maksimal. 

 

Masing-masing partai memang mempunyai cara yang berbeda-beda dalam 

merekrut dan menyeleksi kader maupun bakal calon legislatif. Cara yang 

digunakan oleh Demokrat dengan PKS mulai dari tahapan perekrutan, syarat 

administratif ataupun kriteria pasti terdapat perbedaan. Maka peran partai 

politik dalam merekrut dan menyeleksi kader partai sangatlah penting. Tanpa 

adanya faktor elit, faktor kekerabatan, faktor uang atau faktor lain yang 

menjadi pengaruh, proses penetapan calon legislatif justru akan berkualitas. 

Hal tersebut mengingat bahwa rekrutmen politik akan berfungsi untuk mencari 

orang atau kader yang berkualitas serta memiliki kredibilitas dan akuntabilitas.  

 

Berdasarkan pada kenyataan inilah yang menjadikan dorongan bagi penulis 

untuk meneliti dan mempelajari rekrutmen dan seleksi.politik calon legislatif. 

Sistem seperti apa yang diterapkan oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) khususnya di Kabupaten Lampung Tengah guna mendapatkan 

calon legislatif yang berkualitas. Serta penulis juga akan mencoba melihat 

seperti apa perbandingan dinamika politik yang terjadi di internal kedua partai, 

apakah faktor elit, faktor kekeluargaan dan faktor uang mempengaruhi proses 

penetapan calon legislatif di kedua partai. 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas , yang 

menjadi  rumusan masalah dalam  penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif  pada DPC Partai 

Demokrat Kabupaten Lampung Tengah? 

2. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif  pada DPD Partai 

Keadilan Sejahtera Kabupaten Lampung Tengah? 

3. Bagaimana perbandingan proses politik penetapan calon legislatif mulai 

dari pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penetapan caleg dan penentuan nomor 

urut pada DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Keadilan Sejahtera 

Kabupaten Lampung Tengah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif  pada DPC 

Partai Demokrat Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Untuk mengetahui proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif  pada DPD 

Partai Keadilan Sejahtera  Kabupaten Lampung Tengah. 

3. Untuk membandingkan proses politik penetapan calon legislatif mulai dari 

pelaksanaan rekrutmen, seleksi, penetapan caleg dan penentuan nomor urut 

pada DPC Partai Demokrat dan DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten 

Lampung Tengah. 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dan pengembangan pemikiran dibidang politik, khususnya 

mengenai rekrutmen dan seleksi calon legislatif pada partai politik. 

2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan bagi 

Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lampung 

Tengah untuk dapat memperbaiki kualitas rekrutmen dan seleksi calon 

legislatif guna mendapankan calon legislatif yang lebih berkualitas. 

 


