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Salah satu proses politik yang penting bagi partai politik dalam pemilihan kepala 

daerah adalah rekrutmen politik. Proses rekrutmen dalam sistem politik tidak 

dirumuskan secara formal, karena perkembangan organisasi partai-partai politik 

kurang ekstensif dan terpecah-pecah sehingga setiap partai politik memiliki 

mekanisme rekrutmen yang berbeda. Partai GOLKAR merupakan salah satu 

partai politik yang memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon kepala 

daerah, tentunya memiliki mekanisme tertentu untuk melakukan rekrutmen 

pasangan calon yang akan dicalonkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, pola dan sifat rekrutmen 

calon kepala daerah yang dilakukan oleh DPD II Partai GOLKAR Kabupaten 

Tanggamus dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan metode penyajian data kualitatif. Teknik pemilihan subjek penelitian 

menggunakan cara purposive dengan jumlah informan 5 (lima) orang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. 



Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa rekrutmen calon kepala daerah 

yang dilakukan oleh DPD II Partai GOLKAR Kabupaten Tanggamus hanya 

sebagai formalitas, ketentuan keputusan mulai dari Penjaringan, Seleksi Bakal 

Calon Internal, Penetapan, Nominasi Bakal Calon, Pemilihan Dan Penetapan 

Calon serta penentuan pasangan calon berdasarkan rekomendasi dari DPP Partai 

GOLKAR. Proses rekrutmen yang terkesan hanya formalitas juga terlihat dari 17 

tahapan dalam rekrutmen dilakukan dalam waktu singkat selama 6 bulan. 

Pola rekrutmen yang dilakukan Oleh DPD II Partai GOLKAR Kabupaten 

Tanggamus berbasis organisasi partai. seleksi kandidat dilakukan sesuai dengan 

wilayah yang akan diselenggarakan pilkada dan Keputusan berdasarkan hasil 

Rapat Tim Pilkada. Sifat Rekrutmen yang dilakukan oleh DPD II Partai 

GOLKAR Kabupaten Tanggamus tidak terbuka . Patronase kepemimpinan partai 

terlihat dari calon yang diprioritaskan baik dalam penjaringan, survei dan urutan 

ranking pada tahap pemilihan diprioritaskan kepada calon yang merupakan 

rekomendasi dari DPP. Penentuan keputusan pada rekrutmen politk yang 

dilakukan berdasarkan dimensi pembuatan keputusan adalah formal terpusat. 
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