
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pilkada

secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah

yang menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi.

Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk

mewujudkan Indonesia yang  lebih demokratis yang  hanya bisa dicapai

dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

Perubahan format Pilkada setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 telah

mengakhiri pengaruh Pemerintah Pusat yang dominan. Pilkada langsung

dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi dalam mengajarkan

masyarakat untuk melihat dan berpikir secara objektif terhadap fenomena

politik di tingkat daerah, sehingga masyarakat tidak semata-mata terfokus

pada pola pikir dan perilaku politik para elite politik yang berkompetisi dalam

Pilkada.

Di lain sisi, Pilkada secara langsung yang dilakukan saat ini juga memiliki

sisi negatif dimana Pilkada secara langsung dianggap tidak efisien, hal ini

dikemukakan oleh Hafiz Anshary yang mewacanakan agar Pilkada dipilih
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oleh DPRD kembali, alasannya pemilukada secara langsung tidak efisien

mengakibatkan konflik antar masyarakat, dan maraknya politik uang.1

Pilkada langsung dilaksanakan sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi

sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa :

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan

daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.2 Makna

demokratis bisa menimbulkan makna ganda, bisa dipilih langsung oleh rakyat

serta bisa juga dipilih langsung oleh anggota legislatif sebagai wakil rakyat.

Adanya revisi UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 maka

maksud dari dipilih di sini yakni secara demokratis dipilih langsung oleh

rakyat. Sehingga diharapkan terwujudnya masyarakat yang demokratis sesuai

dengan tujuan reformasi di atas. Dalam konteks demokratisasi, masyarakat

yang memiliki kesadaran berdemokrasi merupakan langkah awal menuju

demokrasi yang benar.

Menurut Joko J. Prihatmoko Pilkada langsung merupakan mekanisme

demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara

menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang

didukungnya, dan calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan

aturan main yang sama.3

1Fidel Ali Permana, Pilkada Demokrasi Tidak Mesti Langsung, Media Indonesia, 31 Agustus
2009
2Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 4
3Joko J. Prihatmoko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem dan
Problema Penerapan di Indonesia. Pustaka Pelajar Semarang. hal. 109
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Dalam konteks konsolidasi dan penguatan demokrasi, Pilkada langsung

menjadi pilar yang memperkukuh bangunan demokrasi secara nasional.

Terlaksananya Pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi

karena rakyat secara individu dan kelompok terlibat dalam proses melahirkan

pemerintah atau pejabat negara. Pilkada sebagai demokrasi lokal adalah

upaya untuk mewujudkan Local Accountability, Political Equity, dan Local

Responsiveness, yang merupakan tujuan dari desentralisasi.4

Hasil Pilkada adalah tampilnya seorang pejabat publik yang dimiliki oleh

rakyat tanpa membedakan dari mana asal dan usul keberadaannya karena dia

telah ditempatkan sebagai pengayom bagi rakyat. Siapapun yang

memenangkan pertarungan dalam Pilkada ditetapkan sebagai Kepala Daerah

(local executive) yang memiliki legal authority of power (teritorial kekuasaan

yang jelas), local own income and distribute  them for people welfare

(memiliki pendapatan daerah untuk didistribusikan bagi kesejahteraan

penduduk), dan local representative as balance power for controlling local

executive (lembaga perwakilan rakyat sebagai pengontrol eksekutif daerah).

Hadirnya pemerintah yang dipilih dan ditentukan oleh daerah paling tidak

menjadi sinyal bagi membaiknya sistem layanan publik bagi rakyat di daerah

sebagai esensi dari kehadiran pemerintahan daerah yang legitimate. Partai

politik dan atau gabungan partai politik menurut UU Nomor 32 tahun 2004

merupakan jalur rekrutmen politik untuk menjadi calon kepala daerah dapat

dilihat pada bunyi pasal sebagai berikut :

4Cheema, G. Shabbir and Dennis A. Rondinelli. 2007. Decentralizing Governance: Emerging
Concepts and Practices. Washington, DC. hal. 236
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Pasal 56 Ayat 1 : Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih
dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 56 Ayat 2: Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 59 Ayat 1: Peserta Pemilihan Kepala Daerah  dan wakil
kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara
berpasangan oleh partai politik atau gabungan  partai politik.

Pasal 59 Ayat 2 : Partai politik atau gabungan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat didaftarkan pasangan
calon apabila memenuhi 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15%
dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum
anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Pasal 60 ayat 3 : Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat
atau di tolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam
pasal 58 dan/atau pasal 59, partai politik atau gabungan partai
politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk
melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta
persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian
persyaratan oleh KPUD.5

Partai politik memiliki fungsi sebagai saluran aspirasi dan lembaga rekrutmen

politik dalam meloloskan seseorang dalam pencalonan kepala daerah. Dalam

demokrasi partai merupakan representasi konstuennya. Oleh karena itu calon

pemimpin dari sebuah partai harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada

kenyataanya harapan dan kesesuaian antara pilihan partai politik dengan

konstituenya tidak sepenuhnya berjalan baik. Karena ketidak percayaan

masyarakaat terhadap partai politik atau  prilaku elit partai politik yang

bersifat pragmatis dan oligarki.

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 tentang Calon

Perseorangan, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan

5Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



5

memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah. Partai politik

bukan lagi satu-satunya alat untuk rekrutmen dan menetapkan pasangan

Calon Kepala Daerah. Calon perseorangan yang telah memenuhi syarat dapat

ikut dalam kandidat Pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-

V/2007 tentang Calon Perseorangan tidak menghilangkan peran partai politik

sebagai lembaga rekrutmen Kepala Daerah. Partai politik dalam Pilkada

memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam

mengisi lembaga-lembaga pemerintahan.

Pilkada  merupakan reinventing demokrasi di tingkat lokal untuk

menghasilkan para pemimpin daerah yang lebih akuntabel, berkualitas dan

aspiratif terhadap kepentingan rakyat untuk lima tahun ke depan. Baru-baru

ini Kabupaten Tanggamus melaksanakan Pilkada periode 2012 - 2017. Pada

Pilkada Kabupaten Tanggamus diikuti oleh empat pasang calon dari

gabungan partai politik dan dua pasang calon dari perseorangan. Keenam

Pasangan Calon tersebut sebagai berikut:

Tabel 1: Daftar Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tanggamus 2012 - 2117

Pasangan Calon Partai Pengusung

Hi. Juanto Muhazirin, SE. – M. Yahdi
Sujianto, S.Pd PERSEORANGAN

Drs. H. Fauzan Sya’ie – Diza Noviandi,
ST, M.Sc.

PARTAI AMANAT NASIONAL,
PARTAI DEMOKRAT, PKNU

Ir. H. Indra Ismail, MM – H. Salamun,
S.Pd.I PARTAI GOLKAR

Rizal Umar – KH. Wahid Zamas PERSEORANGAN
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Drs. H. Astin Alimuddin – Drs. KH. Heri
Iswahyudi, M.Ag

PPP, PKB, PARTAI GERINDRA,
PARTAI PATRIOT;
Parpol Pendukung: PPRN, PBB,
PARTAI REPUBLIKAN

H. Bambang Kurniawan, ST. – Syamsul
Hadi, S.Pd.I

PDI PERJUANGAN, PKS, PARTAI
HANURA, PKPB, PBR

Sumber : KPU Kabupaten Tanggamus 2012

Salah satu partai yang mencalonkan diri pada Pilkada Kabupaten Tanggamus

untuk periode 2012 - 2017 adalah Partai GOLKAR. Partai GOLKAR

merupakan salah satu partai besar yang telah memenuhi persyaratan untuk

mengusulkan Calon Kepala Daerah dengan perolehan jumlah kursi 15 (lima

belas) persen di DPRD. Dengan total 45 kursi di DPRD Tanggamus, maka

syarat Parpol untuk dapat mengusung Pasangan Calon Kepala Daerah

minimal tujuh kursi, jumlah tersebut sama dengan jumlah kursi yang dimiliki

Partai GOLKAR di DPRD Tanggamus.

Pilkada merupakan pertarungan citra para pasangan calon, partai pendukung,

dan juga “the man behind the gun”6. Di tangan partai politik, semua

kebijakan untuk memenangkan Pilkada ditentukan. Mereka yang menyeleksi,

merekrut, memilih, memutuskan sekaligus memenangkan tokoh. Salah satu

fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen

politik.

Rekrutmen yang dilakukan partai politik di Indonesia saat ini kebanyakan

berdasarkan kelompok-kelompok tertentu seperti kekerabatan, kesukuan

6yang dimasud the man behind the gun disini artinya seni berpolitik akan menjadi bermanfaat
baik atau buruk, tergantung dari bagaimana seorang politisi berperan.
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maupun kedaerahan. Menurut Rush yang dikutip Fadillah bahwa di negara

berkembang, tak terkecuali Indonesia, proses rekrutmen dalam sistem politik

tidak dirumuskan secara  formal, karena perkembangan organisasi partai-

partai politik kurang ekstensif dan terpecah-pecah.7

Belum adanya aturan formal yang baku mengenai bagaimana   mekanisme

rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di Indonesia disebabkan

perkembangan organisasi partai pada masing-masing partai politik masih

kurang ekstensif. Setiap partai dalam perkembangan organisasinya hanya

terpusat pada suatu prinsip dan ideologi masing-masing partai politik dan

terpecah-pecah sehingga cukup susah untuk merumuskan aturan baku untuk

mekanisme rekrutmen politik. belum adanya aturan formal yang baku dalam

mekanisme rekrutmen oleh partai politik mengakibatkan setiap partai politik

memiliki mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan

yang dibuat dan berlaku di masing-masing partai politik.

Fokus partai politik dalam Pilkada tidak hanya bertujuan kekuasaan politik

saja tetapi partai politik harus juga melaksanakan fungsinya secara sungguh-

sungguh terutama fungsi rekrutmen politik. Apabila partai politik telah

melaksanakan  fungsinya dengan  baik  maka masyarakat akan  memberikan

kepercayaan kepada partai politik, karena kepercayaan masyarakat akan

menjadi sebuah penghargaan bagi partai politik itu sendiri. Pelaksanaan

fungsi partai dengan baik juga demi eksistensi partai politik itu sendiri dan

7Fadillah Putra. 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hal.
11
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komitmen untuk nantinya dalam menjalankan pemerintahan serta

memperjuangkan kepentingan rakyat.

Berdasarkan   Undang-Undang   No.   2 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat 2,

diamanatkan bahwa proses seleksi Calon Kepala Daerah harus dilakukan

secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART partai tersebut.

“Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (bakal
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah) dan huruf d (bakal
calon Presiden dan Wakil Presiden) dilakukan secara demokratis
dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-
undangan.”8

Merujuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat 2 diatas,

maka proses rekrutmen partai politik dilakukan secara demokratis dan terbuka

sesuai dengan AD dan ART serta Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. Rekrumen politik secara demokratis mempunyai makna yaitu

berlandaskan  nilai-nilai/prinsip  demokrasi yaitu  kebebasan,

kesamaan/keadilan dan kedaulatan suara mayoritas. Hendra mengatakan dari

prinsip umum yang tergambar dalam ragam pandangan mengenai demokrasi,

secara esensial dikembalikan kepada tiga nilai utama yang mendasari teori

demokrasi, yaitu kebebasan, kesamaan/keadilan dan kedaulatan suara

mayoritas (rakyat).9

Keterbukan partai politik diartikan sebagai upaya partai politik untuk

menerima semua golongan/kelompok masyarakat bergabung  dengan

partainya untuk mengikuti pembinaan dan proses kaderisasi diinternal

8Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pasal 29
9Hendra Nurtjahjo. 2008. Filsafat Demokrasi. Bumi Aksara. Jakarta. hal. 75
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partai.10 Prinsip keterbukaan dalam rekrutmen politik cendrung  disalah

artikan oleh partai politik dengan malah mengobral posisi jabatan politik dan

jabatan publik lainnya secara terbuka ke khalayak ramai. Prinsip keterbukaan

partai politik yang disalah artikan ini akan semakin membuat politisi kutu

loncat semakin marak. Keberadaan kutu loncat adalah efek dari sikap

pragmatisme dalam berpolitik.

Sikap partai yang menghalalkan adanya politisi kutu loncat dalam tubuh

partainya menjadikan iklim politik semakin tidak sehat, kader partai akan

merasa dianak tirikan dan secara perlahan ia akan mengurangi totalitasnya

dalam berjuang bersama partainya sendiri. Politik transaksional akan

menjamur dan menghatui setiap kader partai, mereka yang tak punya sumber

daya finansial yang mumpuni akan tersingkir dan jabatan-jabatan strategis

didalam partai dengan mudahnya diambil alih calon eksternal yang sedang

dibidik partai atau mereka-mereka yang sedang mencari kendaraan politik

sebagai kutu loncat partai dengan hanya bermodalkan uang tanpa perjuangan

panjang bersama partai.

Pikiran masyarakat saat ini sudah lebih terbuka dalam memilih sosok kepala

daerah. masyarakat tidak melihat partai politik mana yang mengusung calon

kepala daerah tersebut. Mereka melihat sosok calon yang ditawarkan oleh

Partai politik maka, rekrutmen politik dalam mencari, menyeleksi serta

memilih calon-calon yang akan memiliki kredibilitas dan kualitas merupakan

10Muhammed Rivai. Partai „Terbuka‟, Kutu Loncat dan Para Penjilat. Kompasiana. 10 April
2013
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sebuah proses yang sangat penting dan menentukan kelangsungan aktivitas

partai politik serta kualitas partai dikancah perpolitikan.

Pentingnya rekrutmen politik dalam mencari, menyeleksi dan memilih calon-

calon yang akan memiliki kredibilitas dan kualitas sangat berpengaruh

terhadap pemenangan pemiihan kepala daerah. Salah satu fenomena dalam

Pilkada DKI Jakarta. Kemenangan Joko Widodo sebagai Gubernur yang

diusung oleh Partai PDIP dan Gerindra itu dipilih bukan karena partainya.

Melainkan sosok Jokowi yang memiliki kualitas dan integritas baik di mata

masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin meneliti tentang mekanisme, pola,

sifat dan unsur-unsur demokrasi dalam rekrutmen Bakal Calon menjadi Calon

Kepala Daerah oleh Partai GOLKAR pada Pilkada Kabupaten Tanggamus

tahun 2012 lalu. Sebagaimana yang   sudah dipaparkan diatas betapa

pentingnya proses rekrutmen Calon Kepala Daerah untuk memenangkan

Pilkada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah mekanisme

rekrutmen yang dilakukan DPD II Partai GOLKAR Kabupaten

Tanggamus dalam menentukan Bakal Calon menjadi Calon Kepala

Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 ?”

Selanjutnya permasalahan tersebut diturunkan sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah pola rekrutmen yang digunakan DPD II Partai GOLKAR

Kabupaten  Tanggamus dalam rekrutmen politik dari Bakal Calon

menjadi Calon Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Tanggamus?

2. Bagaimanakah sifat rekrutmen yang dilakukan DPD II Partai GOLKAR

Kabupeten  Tanggamus dalam rekrutmen politik dari Bakal Calon

menjadi Calon Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Tanggamus?

3. Bagaimana jalannya demokrasi dalam pembuatan keputusan pada

rekrutmen dari Bakal Calon menjadi Calon Kepala Daerah yang

dilakukan DPD II Partai GOLKAR Kabupeten Tanggamus ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

mekanisme Partai GOLKAR dalam rekrutmen bakal calon menjadi calon

kepala daerah Kabupaten Tanggamus dengan poin - poin sebagai berikut :

1. Mengetahui pola yang digunakan DPD II Partai GOLKAR Kabupeten

Tanggamus dalam rekrutmen politik dari Bakal Calon menjadi Calon

Kepala Daerah pada Pilkada Kabupaten Tanggamus

2.   Mengetahui sifat rekrutmen politik dari bakal calon menjadi Calon

Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus oleh DPD II Partai GOLKAR

Kabupaten Tanggamus.

3.   Mengetahui jalannya demokrasi dalam dalam pembuatan keputusan pada

rekrutmen dari Bakal Calon menjadi Calon Kepala Daerah yang

dilakukan DPD II Partai GOLKAR Kabupeten Tanggamus
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D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna,

baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana

bagi perkembangan ilmu politik, khususnya mengenai proses politik

dalam rekrutmen partai politik.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi

atau   masukan kepada masyarakat tentang   proses   politik Partai

GOLKAR dalam rekrutmen Calon Kepala Daerah.


