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ABSTRAK 

THE RECRUITMENT OF CANDIDATES HEAD AND DEPUTY HEAD OF 

THE AREA BY POLITICAL PARTIES IN THE ELECTION OF PESAWARAN 

DISTRICT 2015. 

(Comparative Study On Gerindra and the National Awakening Party Pesawaran 

District) 

 

 

By: 

MANDALA 

 

 

 

Direct local elections held simultaneously on December 9, 2015 has been a new 

model in the application of the democratic system. Pilkada directly provide the 

opportunity for masarakat to choose candidates for the leader. To produce a 

quality future leaders required a recruitment process that is transparent and 

democratic manner. 

 

The purpose of this study was to determine; 1) The system of recruitment, 2) 

Selection of political recruitment, 3) Model determination of regional head 

candidates. This study used a qualitative descriptive approach, the source of 

informants in this study is the chairman of the party, members of the selection 

committee prospective head region of both political parties, members of the 

District Election Supervisory Committee Pesawaran. The results of the interview 

subsequently processed and analyzed as a result of research 

 

The comparison result of recruiting candidates for regional head and deputy 

regional head of the party in the elections Gerindra and PKB Pesawaran District 

2015. Show that; First, the recruitment system of the party Gerindra and PKB uses 

open systems. The occurrence of an open recruitment system because political 

parties are not able to carry its own candidate from the party that political parties 

should form a coalition with other political parties in order to carry the candidates. 

Second, the selection of candidates for regional head and deputy head of the 

region showed that candidates backed by party Gerindra and PKB have been 

because of the proximity and large capital not because of leadership experience or 

other achievements. Third, the model Determination of candidates on the party 

Gerindra and PKB no different. The process of setting the candidate shows that in 

the determination of candidates to be promoted should be based on the decision of 

the central level. 

 

Keywords: Regional Head Election, Political Party Recruitment. 



 

 

 

 

 

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan secara serentak 

pada 9 Desember 2015 telah menjadi model baru dalam penerapan sistem 

demokrasi. Pilkada secara langsung memberikan kesempatan kepada masarakat 

untuk memilih calon pemimpinnya. Untuk menghasilkan calon pemimpin yang 

berkualitas diperlukan suatu proses rekrutmen yang transparan dan secara 

demokratis. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) Sistem rekrutmen, 2) Seleksi 

rekrutmen politik, 3) Model penetapan pasangan calon kepala daerah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber informan 

dalam penelitian ini adalah ketua partai, anggota tim seleksi calon kepala 

daerah dari kedua partai politik, calon kepala daerah atau tim pemenangan dari 

kedua partai politik, dan anggota Panwaslu Kabupaten Pesawaran. Hasil 

wawancara selanjutnya diolah dan dianalisis sebagai hasil penelitian. 

 

Hasil dari perbandingan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dari partai Gerindra dan PKB pada pilkada Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2015. Menunjukkan bahwa; Pertama, Sistem rekrutmen yang dilakukan 

partai Gerindra dan PKB menggunakan sistem terbuka. Terjadinya sistem 

rekrutmen terbuka ini karena partai politik tidak mampu untuk mengusung 

calon sendiri dari partainya sehingga partai politik harus berkoalisi dengan 

partai politik lain agar dapat mengusung calon. Kedua, seleksi calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah menunjukkan bahwa calon-calon yang 

didukung oleh partai Gerindra dan PKB dipilih karena kedekatan dan 

mempunyai modal besar bukan karena pengalaman kepemimpinan atau 

prestasi lainnya. Ketiga, model penentapan calon pada partai Gerindra dan 

PKB tidak ada yang berbeda. Proses penetapan calon menunjukkan bahwa 

dalam penentuan calon yang akan diusung harus berdasarkan keputusan dari 

tingkat pusat. 

 

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Rekrutmen Partai Politik  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilu merupakan sebuah wujud dari bentuk penerapan sistem demokrasi yang 

mengusung asas kebebasan dalam pelaksanaannya harus menjamin bahwa 

seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk diwakili oleh orang-

orang yang mereka pilih. Menurut Joko J. Prihatmoko (2005: 3), Pemilihan 

kepala daerah  merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap 

tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagi kepala daerah. Pilkada sebuah bentuk 

proses pencerminan prinsip demokrasi yang prosesnya melalui pemilihan oleh 

rakyat dengan memberikan mandat kepada orang-orang yang dipercaya untuk 

mengelola kehidupan politik.  

 

Partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap sistem 

demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis 

antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Partai politik membuka 

kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan 

pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum 

serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sebagai suatu 
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organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan 

memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, dan memberikan jalan 

kompromi bagi pendapat yang saling bersaing. Peran partai politik sebagai sarana 

rekrutmen melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, serta 

perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki 

kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-

jabatan politik yang bersifat strategis 

 

Dalam proses pemilihan kepala daerah yang berperan aktif adalah partai politik. 

Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non (harus ada) 

dalam sistem demokrasi modern saat ini. Karena partai politik memainkan peran 

penting dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan 

politik (Firmanzah, 2008: 43). Sedangkan Ramlan Surbakti (1992: 116), 

mendefinisikan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang 

terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan 

ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan 

melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan.  

 

Pilkada merupakan bentuk implementasi demokrasi yang mutlak dilaksanakan 

untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan asas demokrasi dengan 

menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi yang ada. Tahun 2005, 

merupakan awal perubahan besar terjadi, dimana untuk pertama kalinya Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipilih secara langsung oleh rakyat.  
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Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat telah 

menjadi mekanisme baru dalam menerapkan sistem demokrasi di suatu negara. 

Melalui pemilihan kepala daerah langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar 

masyarakat didaerah untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan 

menerapkan pilkada secara langsung mampu memberikan ruang yang luas bagi 

partisipasi politik masyarakat untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan 

harapan dan keinginan rakyat pada umumnya. 

 

Hampir setiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung telah mengadakan 

pilkada serentak pada Desember Tahun 2015 yang lalu, salah satunya adalah 

Kabupaten Pesawaran yang telah melaksanakan pilkada langsung pada tahun 

2015. Supaya dapat mengikuti pilkada langsung tersebut maka partai politik 

harus mempersiapkan calon-calon terbaik dari partai guna dapat memenangkan 

pilkada tersebut, salah satu caranya dengan melakukan rekrutmen politik baik 

secara terbuka maupun tertutup. Menurut Deswanda Ketua DPC Partai Gerakan 

Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Partai 

Gerindra dalam menentukan calon tidak menggunakan panitia penjaringan, 

seperti apa yang sudah dilakukan oleh partai politik lainnya. Namun lebih 

mengedepankan pengurus dan kader internal partai untuk maju pada Pilkada, 

pihaknya telah diberikan arahan oleh DPD tentang pelaksanaan penjaringan dan 

aturan telah diterima dalam rapat koordinasi dan dikenakan keharusan untuk para 

ketua atau kader internal partai maju berkompetisi pada Pilkada Kabupaten 

Pesawaran Tahun 2015, partai Gerindra mengusung Dendi Ramadona dan 
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Eriawan dengan nomor urut 4 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai 

Gerindra pada pilkada Kabupaten Pesawaran (Harianpilar. Com, 25 Februari 

2015). 

Menurut Ubaidillah selaku ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

Kabupaten Pesawaran mengatakan bahwa partai PKB dalam proses rekrutmen 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih mengedepankan kader internal 

partai, namun selain mengedepankan kader internal partai PKB juga tidak 

menutup kemungkinan untuk melakukan penjaringan bakal calon secara terbuka. 

Partai PKB pada pilkada Kabupaten Pesawaran ini mendukung Okta Rijaya dan 

Salamu Solikhin dengan Nomor urut 2 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati 

pada Pilkada Kabupaten Pesawaran. Dengan mengacu kepada pendapat tersebut 

tentang pelaksanaan penjaringan dan aturan tersebut maka sistem rekrutmen 

politik yang dilakukan oleh partai Gerindra dan PKB dalam memilih bakal calon 

kepala daerah adalah sama-sama menggunakan sistem rekrutmen terbuka calon 

yang berasal dari kader internal atau eksternal partai namun lebih 

mengedepankan calon dari internal partai. Yang dimaksud dengan Internal partai 

adalah anggota biasa, anggota kader, anggota teras dan fungsionaris partai. 

Sedangkan yang dimaksud dengan eksternal partai adalah simpatisan, intelektual, 

profesional, tokoh masyarakat atau tokoh organisasi dakwah ataupun organisasi 

masyarakat pendukung partai yang menyatakan bersedia untuk menjadi anggota 

partai. 
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Rekrutmen calon kepala daerah pada beberapa waktu ini masih terlihat 

permasalahan yang terjadi pada proses rekrutmen calon kepala daerah yang di 

usung dari internal partai apakah memang lebih baik dibandingkan dengan calon 

dari eksternal partai, seperti partai Gerindra mengsung calon dari ekstenal partai 

dan PKB yang mendukung calon kepala daerah atau lebih mengedepankan 

internal partai pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 

2015. Terjadinya perbedaan pendukungan calon pada kedua partai terutama pada 

partai Gerindra yang mendukung calon dari eksternal partai dikarnakan ketidak 

mampuan partai Gerindra dalam mengusung calon sendiri dari partai nya. 

 

Kelemahan dari proses rekrutmen yang menggunakan sitem tertutup ini syarat 

dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Selama ini 

persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing partai untuk menjadi calon 

kepala daerah hanya disampaikan pada kepengurusan partai saja sehingga 

masing-masing kepala daerah mayoritas dipegang oleh orang-orang yang 

memiliki jabatan pada partai politik. Seharusnya persyaratan tersebut dapat 

disosialisasikan melalui bermacam cara, misalnya melalui pamflet, poster, atau 

melalui media massa. Cara ini dapat menutup kemungkinan bagi anggota 

masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan partai 

politik. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif, karena masyarakat harus 

memperoleh informasi yang memadai secara terbuka tentang siapa kandidat dari 

partai politik, dan track record masing-masing kandidat bakal calon kepala 

daerah. 
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Pelaksanaan demokrasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu demokrasi 

langsung dan perwakilan. Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2015 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dapat dipahami adanya 

perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituennya yaitu 

masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi 

hubungan pemerintahan daerah dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak 

politiknya. Namun demikian secara lebih mendalam masih banyak hal yang perlu 

mendapat perhatian serius. 

 

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 

pasal 29 ayat 2, menyebutkan proses rekrutmen partai politik harus dilakukan 

secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta perundang-

undangan yang berlaku. Rekrutmen politik secara demokratis mempunyai makna 

yaitu berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip demokrasi yaitu kebebasan, 

kesamaan atau keadilan dan kedaulatan suara mayoritas. Sedangkan makna 

keterbukaan diartikan sebagai upaya partai politik untuk menerima semua 

golongan atau kelompok masyarakat untuk bergabung dengan partainya dan 

mengikuti pembinaan serta proses kaderisasi diinternal partai.  

 

Rekrutmen politik adalah fungsi yang penting untuk eksistensi partai, agar 

kesinambungan dan regenerasi partai dapat berjalan dengan baik, fungsi 

rekrutmen politik ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa 

elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik 
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akan terancam, dan melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan 

untuk melanjutkannya.  

 

Berkaitan dengan konteks sistem rekrutmen politik Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Partai Politik, pasal 29 ayat 2 telah menjelaskan bahwa 

proses seleksi kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dan terbuka 

sesuai dengan AD dan ART partai. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c (bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah) dilakukan secara 

demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta perundang-undangan.  

 

Pembentukan partai politik memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang 

sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan 

posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh 

rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung. Untuk 

menciptakan kader-kader yang berkualitas tersebut, partai politik harus 

menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik. 

Rekrutmen politik yakni seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok 

untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan 

pemerintah. 

 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada), yang akan 

dilaksanakan serentak pada pilkada langsung bulan Desember tahun 2015 ini 

membuat partai politik harus melakukan rekrutmen guna dapat mengikuti prosesi 



8 
 

pemilihan pemimpin setiap lima tahun sekali. Adapun cara yang dapat dilakukan 

partai politik dalam melakukan rekrutmen politik yaitu: mulai dari rekrutmen 

tertutup ataupun rekrutmen terbuka. Menurut Fadilah (2003: 209), ada dua 

katagori mekanisme rekrutmen politik. Pertama rekrutmen terbuka, dimana 

syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh politik dapat diketahui 

secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik 

yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Kedua rekrutmen 

tertutup, berlawan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, 

syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai 

berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu 

sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat 

dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan.  

 

Sistem rekrutmen tersebut biasanya dilaksanakan melalui seleksi, pemilihan, dan 

pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah 

peranan dalam sistem politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus. 

Dengan sistem rekrutmen ini diharapkan setiap partai politik dapat menghasilkan 

pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas yang mumpuni juga 

yang benar-benar ahli dalam bidangnya. 

 

Berdasarkan data Bawaslu, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah 2010 yang 

totalnya diikuti oleh 327 kabupaten/kota dari tujuh provinsi telah menimbulkan 

banyak konflik (Harian Kompas, 27 Mei 2010), kasus-kasus konflik yang terjadi 
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dalam pelaksanaan pilkada seperti konflik antar pendukung calon kepala daerah, 

penolakan terhadap hasil pilkada, dan banyaknya politik uang yang dilakukan 

oleh calon-calon kepala daerah menunjukkan rendahnya kesadaran rekrutmen 

politik di kalangan partai politik. 

 

Penyeleksian calon kepala daerah pada partai politik harus dilakukan secara 

terbuka agar terciptanya suatu bentuk demokrasi, dimana setiap tahapan-tahapan, 

syarat dan prosedur harus diketahui oleh publik, sehingga masyarakat luas dapat 

melihat dan menilai kemampuan dari setiap calon kepala daerah. Partai politik 

mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya 

secara terbuka kepada publik guna dapat memperoleh dukungan dari masarakat.  

 

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. 

Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi 

sistem politik dalam suatu negara melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh 

karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung 

pada kualitas rekrutmen politik. Kehadiran suatu partai politik dapat dilihat dari 

kemampuan partai tersebut melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang 

terpenting yang harus dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik, 

fungsi dari rekrutmen politik (pengangkatan) merupakan kegiatan untuk 

merekrut atau mengangkat seseorang anggota kedalam berbagai kegiatan struktur 

politik yang kemudian akan memainkan peranan dalam sistem politik (Halking, 
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2012: 93) mengatakan banyak cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk 

melakukan bentuk seleksi rekrutmen yang dilakukan oleh partai. 

 

Penelitian terdahulu mengenai rekrutmen politik dan pragmatisme politik telah 

banyak diteliti oleh peneliti lain. Namun penelitian ini berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnnya, hal ini dapat dilihat dari perbedaan segi 

permasalahan, kerangka teori serta studi kasus yang digunakan. Hal itu diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Penelitian proses rekrutmen politik yang diteliti oleh Helmi Mahadi tahun 

2011 bersumber dari jurnal yang berjudul “Pragmatisme Politik: Proses 

Rekrutmen Politik PDIP pada Pilkada Kabupaten Sleman”. Ringkasan hasil 

penelitiannya menilai tolak ukur suatu partai politik disebut pragmatis atau 

tidak. Secara definisi disebut pragmatis jika partai mengutamakan 

kepentingan jangka pendek dengan mengesampingkan nilai normatif partai. 

Partai yang pragmatis akan menghilangkan peran ideologi partai dalam 

setiap tindakannya. Suatu keputusan partai tidak lagi berlandaskan standing 

point ideologi, melainkan mempertimbangkan logika untung rugi. Dengan 

kata lain, partai yang pragmatis jika partai mengutamakan kepentingan cara 

praktis atau hasil lebih penting ketimbang hal yang lain, yang penting 

menang. Adapun dalam pilkada, hasil akhir ini berarti kemenangan politik 

untuk jabatan kepala daerah. Kemenangan politik tersebut dicapai dengan 

cara mendapatkan suara terbanyak. Disinilah pragmatisme muncul jika 
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tujuan itu (hasil akhir atau kemenangan) dicapai dengan mengabaikan cara-

cara yang telah disepakati dalam platform partai.  

2. Penelitian tentang fungsi partai dalam rekrutmen politik yang diteliti oleh 

Afifa Wakhidatul bersumber dari jurnal Universitas Negeri Semarang 

tahun 2011 berjudul “Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana 

Rekrutmen Politik pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

Kabupaten Semarang”, yang mengungkapkan bahwa rekrutmen politik 

merupakan salah satu fungsi partai politik yang penting bagi kontinuitas 

dan kelestarian partai politik. Anggota yang telah direkrut oleh partai, 

dilanjutkan dengan kaderisasi yang berguna bagi partai untuk kepentingan 

rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, serta rekrutmen 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.  

3. Penelitian model rekrutmen oleh Yohanis Tandisosang dalam tesis di 

Universitas Indonesia yang berjudul “Model Rekrutmen dalam Penentuan 

Bakal Calon Kepala Daerah pada Pilkada DKI Jakarta Periode 2007-2012” 

juga pernah membahas tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 

(pilkada) selama ini pada kenyataannya mengalami beberapa 

penyimpangan (distorsi) dari ketentuan perundang-undangan dengan 

politik oligarki dimana kepentingan partai bahkan kepentingan segelintir 

elit partai sering memanipulasi kepentingan masyarakat. Sementara 

ketentuan perundang-undangan banyak mengatur tentang pemilihan kepala 

daerah secara langsung secara demokratis, luber dan jurdil yang merupakan 

wujud dari semangat pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan 
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kehidupan demokrasi ditingkat lokal. Salah satu tahap yang cukup penting 

dalam pelaksanaan pilkada yakni proses rekrutmen bakal calon oleh partai 

politik. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah partai politik akan 

menjamin terlaksananya mekanisme yang demokratis dan transparan dalam 

melaksanakan konvensi penjaringan bakal calon yang diumumkan secara 

luas kepada masyarakat serta sejauh mana partai politik memperhatikan 

pendapat dan tanggapan masyarakat dalam proses penetapan calon. 

 

Berbeda dengan penelitian terdahulu diatas yang membahas model rekrutmen, 

sistem kaderisasi, dan fungsi partai dalam rekutmen, dalam penelitian ini penulis 

ingin melihat bagaimana sistem rekrutmen dan tahapan seleksi penetapan calon 

bupati dan wakil bupati dari partai Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran 

Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati oleh partai 

politik pada pilkada kabupaten pesawaran provinsi lampung tahun 2015. 

 

B. Rumusan Masalah 

Melihat luasnya cakupan masalah yang menyangkut persoalan rekrumen partai 

poltik ini, maka penulis membatasi penelitian ini pada persoalan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah sistem rekrutmen bakal calon bupati dan wakil bupati dari 

partai Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 

2015. 
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2. Bagaimanakah bentuk tahapan seleksi rekrutmen politik calon bupati dan 

wakil bupati dari partai Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran Provinsi 

Lampung Tahun 2015 ? 

3. Bagaimanakah model penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati dari 

partai Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 

2015 ? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan dilakukan penulis 

bertujuan untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui sistem rekrutmen bakal calon kepala daerah dari partai 

Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui tahapan seleksi rekrutmen politik calon kepala daerah 

dari partai Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 

Tahun 2015. 

3. Untuk mengetahui model penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati 

dari partai Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 

Tahun 2015. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan 

sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi kepada partai politik dan 
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elite politik lokal terkait pelaksanaan sistem rekrutmen dan tahapan seleksi 

rekrutmen bakal calon kepala daerah dari partai Gerindra dan PKB Kabupaten 

Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015. 

2. Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah tentang sistem rekrutmen calon 

kepala daerah dari partai Gerindra dan PKB pada Pilkada Kabupaten 

Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan bagi 

partai politik ataupun masarakat tentang tahapan seleksi rekrutmen bakal calon 

kepala daerah serta faktor-faktor yang menjadi kriteria partai politik dalam 

penetapan calon kepala daerah. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A.  Partai Politik 

1. Pengertian Partai Politik 

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik merupakan 

bagian instrumen bagi masyarakat. Partai politik dapat menjadi wadah bagi 

masyarakat untuk berkompetisi dan mengendalikan sistem politik suatu negara 

tersebut melalui penguasaan jabatan politik yang ada. Menurut Carl J. Friedrich 

(Miriam Budihardjo, 2002:161) partai politik adalah sekelompok manusia yang 

terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan 

pengawasan terhadap pemerintah. 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang 

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-

cita yang sama. partai politik adalah kendaraan untuk mencapai tujuan politik. 

Partai politik diterjemahkan sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok 

warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, 

bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
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Berbagai definisi tentang partai politik menurut para ahli. Seperti Gabriel 

Almond (Mochtar Mas’oed, 1989:29) yang mendefinisikan partai politik sebagai 

organisasi manusia yang didalamnya terdapat pembagian tugas dan petugas 

untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi, mempunyai program politik 

sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka 

pendek dan jangka panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa. 

Dengan demikian, setiap organisasi yang memenuhi kriteria tersebut dapat 

diartikan sebagai partai politik. 

 

Dalam konteks partai politik di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menyebutkan partai politik sebagai suatu 

organisasi yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggotanya. Pada Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 2 

tahun 2011 menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat 

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela 

atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

Partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, 

dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk 

merebut kekuasaan atau mempengaruhi kebijakan negara baik secara langsung 

maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum. 
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Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang 

anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan 

kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan politik 

yang biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah 

organisasi yang berusaha menghimpun kekuatannya dari dukungan rakyat 

pemilih dan berusaha mendudukkan atau menempatkan anggotanya pada 

jabatan-jabatan politik untuk mempertahankan eksistensinya. 

 

2. Fungsi Partai politik 

Sebagai sarana rekrutmen partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak 

orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegitan politik sebagai calon kepala 

daerah dari partai. Miriam Budiardjo (2008: 408) juga mengatakan rekrutmen 

politik sangat berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik 

kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional. Fungsi partai sebagai 

rekrutmen politik adalah untuk melaksanakan rekrutmen politik yang adil, 

transparan, dan demokratis pada dasarnya untuk memilih orang-orang yang 

berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk kesejahtraan, 

menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi setiap warga negara. 

 

Dalam perspektif memahami partai politik, terdapat beberapa fungsi partai 

politik yang tidak dapat dipisahkan. Dalton dan Martin P Wattenberg (Sigit 
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Pamungkas, 2011:15-20) membagi sejumlah fungsi partai menurut bagiannnya 

yakni sebagai berikut : 

1. Fungsi partai dielektorat pada bagian fungsi partai ini menunjuk pada 

penampilan partai politik dalam menghubungkan individu dalam proses 

demokrasi. Terdapat 4 fungsi partai yang masuk dalam fungsi partai di 

elektorat yaitu : 

a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih 

b. Pendidikan warga Negara 

c. Membangkitkan simbol indentifikasi dan loyalitas 

d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi 

 

2. Fungsi partai sebagai organisasi. Pada fungsi ini lebih melekatkan fungsi 

partai politik sebagai organisasi politik ataupun proses-proses yang terjadi 

dalam partai politik tersebut. Dalam fungsi ini terdapat empat fungsi yakni: 

a. Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan publik 

b. Pelatihan elit politik ataupun kaderisasi 

c. Pengartikulasian kepentingan politik 

d. Pengagregasian kepentingan politik 

 

3. Fungsi partai dipemerintahan. Pada fungsi ini partai bermain dalam 

pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintah. Pada 

bagian ini terdapat tujuh fungsi yakni : 

a. Menciptakan mayoritas pemerintahan 
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b. Pengorganisasian pemerintah 

c. Implementasi tuntutan kebijakan 

d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi 

e. Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah 

f. Kontrol administrasi terhadap pemerintah 

g. Memperkuat stabilitas pemerintahan 

 

Dalam konteks partai politik di Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Partai Politik pasal 11, menjelaskan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai 

berikut : 

1. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar 

menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Sarana menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. 

3. Sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik 

masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara. 

4. Sarana partispasi politik bagi warga negara Indonesia. 

5. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik 

melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kadilan dan 

kesetaraan gender. 
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3. Tipologi Partai Politik 

Pada dasarnya ada 2 tipologi partai politik yang hadir dalam kehidupan 

demokrasi. Partai politik sebagai salah satu pilar dalam pelaksanaan demokrasi di 

Indonesia. Tipologi tersebut adalah berdasarkan kader dan berdasarkan massa 

kedua tipologi ini hadir berdasarkan ideologi yang diwujudkan berdasarkan ide- 

ide perjuangan partai dan melalui program kerja partai yang ditawarkan oleh 

partai tersebut. 

 

Menurut Peter Schroder dalam (Ramlan Surbakti,1992: 98) mengemukakan 

bahwa tipologi partai berdasarkan struktur organisasinya terbagi menjadi tiga 

macam yaitu; 

1. Partai Para Pemuka Masyarakat 

Partai ini berupa gabungan yang tidak terlalu ketat, yang pada umumnya 

tidak dipimpin secara sentral ataupun profesional, dan yang pada 

kesempatan tertentu sebelum pemilihan anggota parlemen mendukung 

kandidat-kandidat tertentu untuk memperoleh suatu mandat. 

 

2. Partai Massa 

Partai massa merupakan partai yang hadir dari kelas-kelas masyarakat yang 

sering termarjinalkan dari elit yang berada diluar parlemen yang 

berkeinginan untuk merebut kekuasaan atau sekedar memperjuangkan 

kepentingan golongannya didalam pemerintahan. Sebagai jawaban 

terhadap tuntutan sosial dalam masyarakat industrial, maka dibentuklah 
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partai-partai yang besar dengan banyak anggota, dengan tujuan utama 

mengumpulkan kekuatan yang cukup besar untuk dapat membuat 

terobosan, mempengaruhi pemerintah dan masyarakat, serta 

mempertanyakan kekuasaan. 

 

3. Partai Kader 

Partai kader merupakan partai yang lahir dengan dibentuk oleh beberapa 

orang yang memiliki intelektual diatas rata-rata sehingga melahirkan 

karakter partai yang exklusive atau dominasi dari elit partai sangat kuat 

terutama dalam hal program dan elit partai ini sekaligus memperkuat 

program kerja partai dengan inovasi-inovasi baru yang hadir dari para elit 

partai. Partai ini muncul sebagai partai jenis baru, mereka dapat dikenali 

berdasarkan organisasinya yang ketat, karena mereka termasuk 

kader/kelompok orang terlatih yang personilnya terbatas, mereka 

berpegangan pada satu ideologi tertentu, dan terus menerus melakukan 

pembaharuan melalui sebuah pembersihan yang berkesinambungan. 

 

B. Rekrutmen Politik 

1. Pengertian Rekrutmen Politik 

Menurut Ramlan Surbakti (1992:118), rekrutmen politik sebagai seleksi dan 

pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk 

melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan 

pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya maka 
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partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik otoriter, 

atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang 

untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi 

rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain 

itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik. 

 

Dari pernyataan diatas, tujuan dari rekutmen politik adalah pengisian jabatan 

politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam 

kegiatan politik. Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu 

sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi 

masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut aktor-aktor yang berkecimpung di 

dalamnya harus memiliki kualitas yang mumpuni serta melalui proses seleksi yang 

didasarkan pada latar belakang yang jelas. Tujuannya adalah agar rekrutmen yang 

dihasilkan untuk mengisi jabatan politik mampu menjadi pelayan dan pelindung 

masyarakat. Artinya agar kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan. 

 

2. Sistem Rekrutmen Politik 

Rekrutmen politik memegang peranan penting dan setiap partai politik menganut 

mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang 

memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan 

politik pada pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki 

sistem rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola 
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perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-

masing. 

 

Tahapan-tahapan dalam rekrutmen politik sangat berhubungan dengan 

pengorganisasian partai politik, tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut 

mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang 

lainnya. Czudnowski (Fadillah Putra, 2007:103) mengemukakan model yang 

digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain : 

1. Rekrutmen terbuka. Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang 

tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi 

sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan 

masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan 

menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat 

kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga 

berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. 

 

2. Rekrutmen tertutup. Berlawanan dengan sistem rekrutmen terbuka dalam 

rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara 

bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang 

berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan 

bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang 

ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini 



24 
 

menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui 

legitimasinya. 

 

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen 

politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Lily Romli, 2005:93) : 

1. Partisan. Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga 

bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal 

partai. Contoh anggota paratai yang diangkat untuk menduduki jabatan 

tertentu 

2. Compartmentalization. Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar 

belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik 

seseorang. Contoh orang yang direkrut dapat berasal dari aktipis ataupun 

dari LSM. 

3. Immediate Survival. Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin 

partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut. 

Contoh orang yang ditunjuk oleh pimpinan partai dapat dari kadaer  

internal maupun eksternal partai. 

4. Civil Service Reform.Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan 

loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi 

atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan 

partai.  
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3. Seleksi Rekrutmen Politik  

Fungsi dari rekrutmen politik (pegangkatan) merupakan kegiatan untuk merekrut 

atau mengangkat seseorang anggota kedalam berbagai kegiatan struktur politk 

yang kemudian akan memainkan peranan dalam sistem poliik. Menurut Halking 

(2013: 93), banyak cara yang dapat dilakukan oleh partai politik untuk melakukan 

rekrutmen calon kepala daerah, beberapa bentuk seleksi rekrutmen politik yang 

dapat dilakukan oleh partai, antara lain ialah: 

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan  

Seleksi ini dilakukan berdasarkan survey, atau penilian terhadap 

pengetahuan ataupun kemampuan calon dan kemudian diberikan trening 

atau pelatihan lebih lanjut.  

2. Seleksi melalui penyortiran  

Seleksi ini digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik. 

Contoh pemilihan calon berdasarkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi 

calon telah ditentukan oleh partai politik. 

3. Seleksi melalui rotasi atau giliran  

Seleksi dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi 

berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. berdasarkan usia atau 

jabatan. Minsalnya pemilihan calon dari kader internal maupun eksternal 

partai berdasarkan keahlian yang dimiliki ataupun berdasarkan tingkatan 

jabatan. 
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4. Seleksi dengan patronage  

Seleksi ini berdasarkan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan emosional, 

suatau jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. 

Petronag masih memiliki keterkaitanya dengan budaya korupsi. Minsalnya 

pemimpin partai menunjuk atau memilih calon yang mempunyai modal 

besar dan atas dasar kedekatan. 

5. Seleksi melalui koopsi 

Suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada 

dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu. Koopsi 

(pemilihan anggota-anggota baru) artinya memilih dari anggota yang ada 

atau memasukan orang-orang baru. Seleksi ini dilakukan dengan cara 

pemilihan pemimpin atau anggota dari kader ataupun non kader. 

 

Berdasarkan pada pendapat diatas, seleksi rekrutmen politik tersebut antara lain 

berupa seleksi pemilihan dengan menggunakan ujian dan pelatihan, penyortiran, 

sistem rotasi, Seleksi dengan patronage dan koopsi serta penunjukan. Fungsi 

rekruitmen politik ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa 

elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik 

akan terancam. Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk 

melanjutkannya.  

 

Peran partai politik sebagai sarana rekruitmen dalam rangka meningkatkan 

partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai politik memiliki andil yang 
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cukup besar dalam hal menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, 

melakukan seleksi terhadap kade-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk 

penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang 

tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang 

bersifat strategis. Sukarna (1990: 34) mengatakan bahwa apabila pencalonan 

politik tidak selektif maka ini akan menjadi umpan balik yang merugikan bagi 

kelanggengan partai politik. 

 

Sebagai sarana rekruitmen politik parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak 

orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegitan politik sebagai anggota partai. 

Apabila dicermati fungsi partai politik sebagai sarana rekruitmen politik, parpol 

saat ini belum mampu mengemban aspirasi masyarakat dalam mengantarkan figur-

figur pembangunan yang berintegritas sesuai dengan harapan dan tujuan 

dibentuknya partai demi kepentingan masyarakat, untuk menjembatani rakyat di 

satu pihak dan pemerintah di lain pihak. 

 

4. Model Penetapan Calon 

Menurut Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011: 99) menyebutkan ada dua model 

dalam pengambilan keputusan dalam penetapan calon yaitu:  

a. Model pemilihan  

Dalam model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan 

diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat 
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diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang pun penyeleksi dapat 

mengubah daftar komposisi.  

b. Model penunjukan  

Dalam model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. 

Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan 

persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai 

atau pemimpin partai.  

 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa model rekrutmen dan 

seleksi politik yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik antara lain 

melalui model pemilihan dan model penunjukan dengan menggunakan tahapaan 

seleksi politik. 

 

Pemilu merupakan wujud demokrasi yang mengusung asas kebebasan harus 

disertai dengan nilai-nilai yang didalamnya termuat hak-hak asasi manusia serta 

penegakan hukum. Secara prosedural kita memang telah berhasil 

menyelenggarakan pemilihan yang berlangsung damai dan melahirkan pemimpin 

yang terpilih secara demokratis.   

 

Pemilihan kepala daerah dengan memilih secara langsung oleh rakyat telah 

menjadi mekanisme baru dalam menerapkan demokrasi di suatu Negara. 

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam 

C. Kerangka Pikir 



29 
 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Wali Kota. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, 

Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota adalah peserta pemilihan yang 

diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang 

didaftarkan atau mendaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

 

Dalam proses penyiapan calon-calon yang akan diusung oleh partai politik, 

biasanya terdapat bentuk sistem rekrutmen yang berbeda-beda dari masing-masing 

partai politik tidak terkecuali yang dilakukan oleh DPC Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) dan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten 

Pesawaran Lampung. Hal tersebut dapat terlihat dari mekanisme yang dilakukan 

partai dalam melakukan tahapan rekrutmen awal hingga akhir. 

 

Perbedaan rekrutmen dapat terlihat dari sistem rekrutmen yang dilakukan oleh 

partai politik dalam menentukan rekrutmen yang secara terbuka atau tertutup. 

Untuk mengetahui sistem rekrutmen tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator 

yang bersangkutan dengan sistem rekrutmen seperti syarat dan prosedur yang 

dilakukan oleh partai politik, ada tidaknya sarana kontrol dari masyarakat 

mengenai rekrutmen yang dilakukan, Selain itu faktor-faktor penentu menjadi 

bahan pertimbangan juga dari partai politik tidak terkecuali partai Gerindra dan 

PKB dalam menetapkan calon kepala daerah yang akan maju pada pilkada 

Kabupaten Pesawaran Tahun 2015.  
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Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik 

pasal 29 ayat 2, menyebutkan proses rekrutmen partai politik harus dilakukan 

secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta perundang-

undangan yang berlaku. Namun pada saat ini banyak terjadinya rekrutmen politik 

yang tidak sesuai dengan AD dan ART dan aturan perundang-undangan yang ada. 

Seperti yang terjadi dalam proses rekrutmen calon kepala daerah pada partai 

Gerindra mewajibkan calon yang akan diusung harus berasal dari internal partai, 

namun dalam pengusungan calon pada pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 

yang lalu calon yang dipilih berasal dari ekternal partai karena partai tidak mampu 

mengusung calon dari intyernal partai. 

 

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai landasan teori mengenai 

sistem rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik. 

Menurut Halking (2013:93). Banyak cara yang dapat dilakukan oleh partai politik 

untuk melakukan rekrutmen, beberapa bentuk seleksi rekrutmen politik yang dapat 

dilakukan oleh partai, antara lain ialah:  

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan, 

2. Seleksi melalui penyortiran,  

3. Seleksi melalui rotasi atau giliran,  

4. Seleksi dengan patronage,  

5. Seleksi melalui koopsi. 
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Dari berbagai teori yang telah dikemukakan diatas, peneliti akan lebih cenderung 

melihat sistem rekrutmen, tahapan seleksi rekrutmen politik, model penetapan 

bakal calon bupati dan wakil bupati oleh partai Gerindra dan PKB pada pilkada 

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015.  

 

Berdasarkan uraian kerangka pikir diatas. Maka penulis ingin menggambarkan 

bagan krangka pikir tentang sistem rekrutmen calon bupati dan wakil bupati oleh 

partai Gerindra dan PKB pada pilkada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 

Tahun 2015, sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir. 

1. Sistem Rekrutmen. 

2. Seleksi Rekrutmen 

Politik. 

3. Model 

PenetapanCalon. 

PERBANDINGAN/

KOMPARASI 

REKRUTMEN 

CALON BUPATI 

DAN WAKIL 

BUPATI 

PARTAI KEBANGKITAN 

BANGSA (PKB) 

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 

(Gerindra) 



32 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu 

memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu 

peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai sistem rekrutmen 

calon bupati dan wakil bupati oleh partai Gerindra dan PKB pada Pilkada 

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015. Pendekatan kualitatif 

digunakan untuk mengetahui kondisi tentang permasalahan penelitian yang di 

dasarkan pada pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan 

penafsiran peneliti.  

 

Menurut Moleong (2005: 11). Deskriptif kualitatif artinya mencatat dengan 

teliti berbagai fenomena yang dilihat dan didengar serta dibaca via wawancara 

atau catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan serta 

memo dan lain-lain. Peneliti harus membanding-bandingkan, 

mengkombinasikan, mengabstraksikan dan menarik kesimpulan. Dalam 

penelitian deskriptif kualitatif jenis data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka. Hal ini dikarenakan berbagai data yang 
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terkumpul kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang akan atau sudah 

diteliti.  

 

Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan tentang obyek atau 

fenomena yang menjadi fokus penelitian penulis yaitu mengenai bagaimana 

sistem rekrutmen calon bupati dan wakil bupati oleh partai Gerindra dan PKB 

pada Pilkada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015. Oleh 

karena itu penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang di 

maksudkan sebagai pengukuran cermat terhadap fenomena sosial tertentu. 

 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Tipe studi 

kasus yang dipilih ialah studi kasus instrumental, seperti yang dikemukakan 

oleh Stake dalam Singarimbun (1995), bahwa studi kasus instrumental 

merupakan kajian atas suatu kasus khusus untuk memperoleh wawasan atas 

suatu isu dan wawasan untuk penyempurnaan teori. Kasus yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah sistem rekrutmen calon bupati dan wakil bupati 

oleh partai Gerindra dan PKB pada pilkada Kabupaten Pesawaran Provinsi 

Lampung Tahun 2015, yang akan dianalisis menggunakan teori tahapan 

seleksi sistem rekrutmen politik (Halking, 2012: 93).  

 

B.  Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rekrutmen calon 

kepala daerah yang dilakukan oleh partai Gerindra dan PKB pada pilkada 

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015, yang mana tahapan 
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sistem rekrutmen tersebut akan dianalisis dengan mengacu pada landasan 

teori sebagai berikut : 

1) Sistem rekrutmen yang diterapkan partai dalam merekrut pasangan 

calon kepala daerah, apakah menggunakan sitem rekrutmen secara 

terbuka atau tertutup. 

 

2) Seleksi rekrutmen partai politik yang dilakukan oleh partai, antara lain 

ialah:  

a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan  

Seleksi ini dilakukan berdasarkan survey, atau penilian terhadap 

pengetahuan ataupun kemampuan calon dan kemudian diberikan 

trening atau pelatihan lebih lanjut.  

b. Seleksi melalui penyortiran  

Seleksi ini digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin 

politik. Contoh pemilihan calon berdasarkan kriteria-kriteria yang 

harus di penuhi calon telah ditentukan oleh partai politik. 

c. Seleksi melalui rotasi atau giliran  

Seleksi dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-

posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu. 

berdasarkan usia atau jabatan. Minsalnya pemilihan calon dari 

kader internal maupun eksternal partai berdasarkan keahlian yang 

dimiliki ataupun berdasarkan tingkatan jabatan. 
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d. Seleksi dengan patronage  

Seleksi ini berdasarkan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan 

emosional, suatau jabatan dapat dibeli dengan mudah melalui 

relasi-relasi terdekat. Petronag masih memiliki keterkaitanya 

dengan budaya korupsi. Minsalnya pemimpin partai menunjuk atau 

memilih calon yang mempunyai modal besar dan atas dasar 

kedekatan. 

e. Seleksi melalui koopsi 

Suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin 

yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe 

pemimpin tertentu. Koopsi (pemilihan anggota-anggota baru) 

artinya memilih anggota yang ada atau memasukan orang-orang 

baru. Seleksi ini dilakukan dengan cara pemilihan pemimpin atau 

anggota dari kader ataupun non kader. 

 

3. Model penetapan pasangan calon yang terpilih dan akan diusung 

berdasarkan : (1) Model pemilihan, dan (2) Model Penunjukan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di DPC partai Gerindra dan DPC partai PKB 

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Alasan pemilihan lokasi ini karena 

partai Gerindra dan PKB dalam menentukan bakal calon pada pilkada 

Kabupaten Pesawaran tidak melakukan penjaringan, seperti apa yang sudah 

dilakukan oleh partai-partai lainnya. Namun lebih mengedepankan pengurus 
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dan kader internal partai. Kurun waktu penelitian dimulai dari Mei sampai 

dengan Juni waktu yang dimaksud adalah waktu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, baik data hasil pengamatan lapangan, dan data hasil 

wawancara. 

 

D. Jenis Data 

Sumber data pada pelaksanaan penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:  

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam  (in-depth interview) 

dengan panduan wawancara. dalam penelitian ini, data primer diperoleh 

dari hasil wawancara yang dilakukan kepada sumber data yang dijadikan 

data primer dalam penelitian ini yakni data yang dihasilkan merupakan 

hasil dari wawancara terkait sistem rekrutmen calon bupati dan wakil 

bupati yang dilakukan oleh partai Gerindra dan PKB pada pilkada 

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015, yang akan 

dilakukan pada sumber informan. Penentuan Informan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih orang-orang 

tertentu karena dianggap mewakili informasi. Informan yang dipilih 

peneliti adalah: 

a. Ketua DPC  Partai Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran. 

b. Tim seleksi Calon Kepala Daerah dari Partai Gerindra dan PKB 

Kabupaten Pesawaran. 

c. Tim Sukses Calon Kepala Daerah dari Partai Gerindra dan PKB 

Kabupaten Pesawaran. 
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d. Akademisi atau pengamat politik 

e. Panwaslu Kabupaten Pesawaran. 

 

2.  Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang bukan asli 

memuat informasi atau data tersebut (second hand information) atau 

sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data 

tersebut dapat berupa SK DPC Gerindra dan PKB tentang Juknis 

penetapan calon yang mana keduanya membahas permasalahan mengenai 

perekrutan, penyusunan, dan penetapan calon kepala daerah dari partai 

politik. 

 

Data tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui 

studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, dan foto-foto 

kegiatan wawancara sistem rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan 

pada DPC partai Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran Provinsi 

Lampung, yang juga digunakan sebagai data tambahan untuk memperkaya 

substansi penulisan tesis ini.  

 

E. Teknik Analisis Data dan Penyajian Data 

Miles dan Hebermes dalam Bunguin (2003: 229) mengatakan bahwa selama 

peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan, peneliti juga melakukan 

analisis data. Semua data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga 
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jalur analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Secara rinci, tahapan analisis data dijabarkan sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan cara memberikan kode terhadap data-data 

yang sesuai dengan kebutuhan data penelitian untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari perumusan masalah penelitian.  

 

b. Penyajian data 

Penyajian data yaitu data yang telah direduksi kemudian diorganisasikan 

dan disajikan dalam bentuk tulisan yang memiliki arti dan kemampuan 

untuk menjawab masalah-masalah penelitian. Penyajian data juga 

dilakukan dalam bentuk gambar dan berbagai kutipan penjelasan dari 

informan. Kutipan langsung yang digunakan untuk menjelaskan proses 

perencanaan sistem rekrutmen calon bupati dan wakil bupati yang 

dilakukan oleh partai Gerindra dan PKB pada pilkada Kabupaten 

Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015. 

 

c. Triangulasi  

Triangulasi diperlukan untuk memastikan bahwa proses penelitian dari 

studi kasus yang dilakukan sudah sesuai atau valid. Validitas proses 

penelitian dari studi kasus menjadi penting untuk menghindari hasil 

penelitian yang diragukan reliabilitasnya atau subjektifitas peneliti yang 

berlebihan.Proses Triangulasi dalam penelitian menurut  Denzin dan 

Patton dalam Burhan (2003: 331) dapat dilakukan sebagai berikut: 
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    a). Triangulasi Sumber 

Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengujikan 

derajat kebenaran atau validitas suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu 

dilakukan dengan jalan:  

1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti; 

2) membandingkan pernyataan informan yang disampaikan didepan 

umum dengan yang apa yang disampaikan oleh informan tersebut 

secara pribadi;  

3) membandingkan apa yang disampaikan oleh orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang disampaikan dalam kurun waktu 

tertentu;  

4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan pihak lain seperti rakyat biasa, masyarakat 

berpendidikan yang berbeda, masyarakat dengan status sosial yang 

berbeda, dan dari kalangan pemerintahan.  

5) membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

mendukung atau berkaitan. 

 

b). Triangulasi Metode 

Pada prinsipnya triangulasi metode ini dilakukan menggunakan dua 

strategi yaitu pengecekan derajat kebenaran temuan hasil penelitian dari 

beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan 
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beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi metode 

dilakukan dengan menggabungkan dua metode atau lebih untuk 

melakukan penelitian ini, misalnya menggunakan metode wawancara 

dan metode observasi dengan melakukan metode wawancara yang 

ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. 

 

c). Triangulasi Pengamat atau Investigator 

Triangulasi Pengamat atau Investigator dilakukan dengan cara 

menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis 

data. Teknik ini akan memperkaya pengetahuan mengenai informasi 

yang digali dari subjek penelitian. Selain itu triangulasi ini juga 

dilakukan untuk menghindari subjektifitas peneliti.  

 

d. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses pengumpulan data 

dengan tetap meninjau data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya 

untuk memastikan bahwa data yang dibutuhkan sudah lengkap, 

sehingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan tepat 

berdasarkan data-data yang sudah terkumpul. Data hasil wawancara 

dianalisis, selama proses analisis dan penyajian data, penulis juga terus 

melakukan penyempurnaan atau bahkan merevisi kerangka analisis 

yang disesuaikan dengan keadaan dilapangan. 

.  
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F.   Teknik kesimpulan  

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah 

diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

adalah usaha untuk mencari atau memahami makna arti, keteraturan, pola-

pola, penjelasan alur, sebab akibat atau proposisi yang dapat menggunakan 

teknik etik dan emik. Teknik etik mengcakup pada temuan-temuan yang 

tampak konsisten atau tetap dengan kata lain sebuah etik mengacu pada 

kebenaran atau prinsip yang universal. Sedangkan teknik emik sebaliknya, 

mengacu pada temuan-temuan yang tampak berbeda, dengan demikian, 

sebuah emik mengacu pada kebenaran yang bersifat khas. 

 

Menurut Singarimbun (1989: 61) Etik adalah sudut pandang orang luar 

terhadap fakta sosial dan budaya masyarakat, sedangkan emik adalah cara 

pandang dari sisi masyarakat sendiri. Kontruksi emik adalah deskripsi dan 

analisis yang dilakukan dalam konteks skema dan kategori konseptual yang 

dianggap bermakna oleh partisipan dalam suatu kejadian atau situasi yang 

dideskripsikan dan dianalisis. Kontruksi etik adalah deskripsi dan analisis 

yang dilakukan dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap 

bermakna oleh komunitas penganut ilmiah. Rrobert Lawless dalam  

Singarimbun (1989: 64) membahas istilah emik dan etik dalam kerangka 

model folk dan model analisis. Model folk adalah representasi stereotipikal, 

normatif, dan tidak kritikal dari realitas yang dimiliki bersama oleh para  

anggota suatu kebudayaan.dan model analisis adalah representasi profesional, 
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eksplanatoris, dan komprehensif dari realitas yang diakui oleh komunitas 

ilmiah. 

 

Marvin Haris dalam Singarimbun (1989: 68) membedakan pernyataan emik 

dan etik atas dasar epistemologi, yaitu kerja emik mencapai tingkat tertinggi 

tatkala mengangkat informan native pada ststus penilai tertiggi bagi 

kecukupan deskripsi dan analisis peneliti. Pengujian kecukupan dari analisis 

emik adalah kemampuannya menghasilkan pernyataan-pernyataan yang dapat 

diterima native sebagai nyata, bermakna, atau sesuai. Kerja etik mencapai 

tingkat tertinggi tatkala mengangkat pengamat kepada status penilai tertinggi 

dari kategori-kategori dan konsep-konsep yang digunaakan dalam deskripsi 

dan analisis. 

 

Pembedaan antara data yang diperoleh atas dasar wawancara dan pengamatan 

saja tidak dengan sendirinya mencukupi untuk membangun status emik atau 

etik dari deskripsi dan analisis, melainkan deskripsi dan analisis tersebut 

harus diukur dengan menggunakan standar-standar lain yakni penilaian dari 

native untuk emik dan evaluasi untuk etik. Deskripsi dan eksplanasi  

antropologi adalah etik apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut : 

1. Deskripsi harus bermakna sesuai dengan komunitas luas penelitan ilmiah. 

2. Deskripsi harus divalidasi oleh peneliti secara independen. 

3. Deskripsi harus memenuhi persyaratan berupa aturan-aturan dalam 

memperoleh pengetahuan dan bukti ilmiah. 

4. Deskripsi harus dapat diterapkan secara lintas budaya dalam masyarakat.  
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5. Kajian-kajian dalam konteks teori tahap-tahap perkembangan yang 

mengilustrasikan bahaya yang bakalan menimpa ilmu-ilmu sosial yang 

gagal membedakan emik dan etik. 

 

Menurut Robert Foln dalam Singarimbun (1989: 73) bahwa analisis data 

emik dan etik adalah dua macam sudut pandang dalam etnografi. Emik 

(native point of view) misalnya, mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam 

masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, etik 

merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak (dalam hal 

ini peneliti) untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat.. 

 

Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi 

data, penyajian data, triangulasi, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi 

dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu 

penulis dalam menarik suatu kesimpulan yang akan mengarahkan pada 

pengambilan kesimpulan berikutnya. Penarikan kesimpulan merupakan tahap 

akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap 

akhir dari pengolahan data. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

A. Kabupaten Pesawaran  

1. Sejarah Singkat Kabupaten Pesawaran  

Kabupaten Pesawaran merupakan sebuah kabupaten daerah otonomi baru yang 

merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten 

tersebut dapat lahir setelah melalui perjuangan pembentukan kabupaten dalam 

kurun waktu yang sangat panjang. Pada tahun 1968, dimulai dengan usulan 

pemekaran Kabupaten Lampung Selatan menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu : 

1. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota di Kota Agung, yang telah 

eksis pada tahun 1997,  

2. Kabupaten Rajabasa dengan ibukota di Kalianda, dan  

3. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota di Gedong Tataan. 

 

Selanjutnya dalam kurun era reformasi dan desentralisasi masyarakat 

Kabupaten Lampung Selatan di belahan barat melanjutkan perjuangan 

pendahulunya dengan melakukan terobosan guna terwujudnya Kabupaten 

Pesawaran melalui proses yuridis formal dengan Panitia Pelaksanaan Persiapan 

Kabupaten Pesawaran (P3KP) yang tertuang dalam SK. Nomor: 

021/P3KP/PPK/IV/2001, hingga akhirnya terbentuklah Kabupaten Pesawaran 

melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2007, dengan hari jadi yang diresmikan 
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oleh Menteri Dalam Negeri Pada Tanggal 2 November 2007. Kabupaten 

Pesawaran terdiri dari 7 (tujuh kecamatan), yakni Kecamatan Padang Cermin, 

Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, 

Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan 

Tegineneng, dan pada tahun 2012 dimekarkan kembali dengan penambahan 

kecamatan Marga Punduh pemekaran kecamatan Punduh Pidada dan Way 

Khilau pemekaran Kecamatan Kedondong.  

 

2. Kondisi Geografis  

Secara geofrafis Kabupaten Peswaran terletak pada koordinat 104,92o - 105,34 

Drajat’ Bujur Timur, dan 5,12 Drajat - 5,84 Drajat Lintang Selatan. Secara 

administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM2 dengan 

batas-batas wilayah adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah  

b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten 

Tanggamus  

c. Sebelah Barat  : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus  

d. Sebelah Timur  : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan 

dan Kota Bandar Lampung  

 

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan Kecamatan, 

adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, 

Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan 

Way Khilau. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Way Khilau adalah 
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sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara  : berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu  

b. Sebelah Selatan  : berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin  

c. Sebelah Barat  :berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu dan 

Kabupaten Tanggamus  

d. Sebelah Timur  : berbatasan dengan Kecamatan Kedondong  

 

3. Kondisi Administratif  

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam tujuh kecamatan, 

adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, 

Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng Kecamatan Padang 

Cermin mempunyai luas wilayah terbesar, yakni seluas 31.763 (BPS 

Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung 2013). 

 

Kondisi wilayah Kabupaten Pesawaran juga terbentuk oleh pulau besar dan 

kecil.Tiga pulau terbesar adalah pulau Legundi, pulau Pahawang dan pulau 

Kelagian. Kabupaten Pesawaran memiliki beberapa gunung: Gunung yang 

tertinggi adalah gunung Way Ratai dan gunung Pesawaran yang memiliki 

ketinggian 1.681 M dari permukaan laut. 

 

B. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

1. Sejarah Singkat Partai Gerindra 

Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari 

jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidakpeduli pada 
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kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, 

terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim 

Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik 

terkini, yang jauh dari  nilai-nilai demokrasi sesungguhnya.  

 

Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang 

Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, 

dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut pada 

partai politik yang ada. Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya 

disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto 

perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, 

pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for 

Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpulah sejumlah nama. Selain Fadli 

Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida 

Hatta, Tanya Alwidan Haris Bobihoe. Mereka membicarakan anggaran dasar 

dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk.  

 

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak sebab dideklarasikan  

berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, 

yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan  

manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat indonesia 

yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab 

dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam 

pembukaan UUD NRI tahun 1945. 
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Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdiannya bagi bangsa dan 

negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala 

bidang.Nama partai harus memperlihatkan karakter dan ideologi yang nasio-

nalis dan kerakyatan sebagaimana manifesto Gerindra. Tersebutlah nama 

“Partai Indonesia Raya”, namun nama partai ini pernah digunakan di masa lalu, 

yakni PIR (Partai Indonesia Raya) dan Parindra, hingga pada akhirnya 

tercetuslah nama Gerakan Indonesia Raya. 

 

Lambang Partai Gerindra merupakan ide dari Prabowo yang menyampaikan  

untuk menggunakan kepala burung garuda sebagai lambang partai. Perpaduan 

antara nama dan lambang yang tepat, sebab keduanya menggambarkan 

semangat kemandirian, keberanian dan kemakmuran rakyat. Kepala burung 

garuda yang menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap 

dan bertindak. Sisik di leher berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu 

telinga 4 buah, dan bingkai gambar segi lima yang seluruhnya mengandung arti 

hari kemerdekaan, 17-8-1945. Dalam perjalanannya kemudian, terbukti, 

Gerindra mendapatkan tempat di hati masyarakat, meski berusia muda. Ketika 

iklan kampanye gencar dilakukan, burung garuda dan suaranya ikut memberi 

latar belakang sehingga para penonton merasa tergugah dengan iklan tersebut. 

 

2. Visi dan Misi Partai Gerindra 

Visi dan misi partai tercantum pada anggaran dasar rumah tangga (AD/ART) 

partai Gerindra. Visi partai Gerindra adalah menjadi partai politik yang mampu 

menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara 
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yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang 

politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam 

bidang ekonomi. Misi partai Gerindra adalah: 

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; 

2. Mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada 

pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh 

warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing; 

3. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk 

mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat; 

4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak 

bersalah dan persamaan hak di depan hukum; 

5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusi melalui Pemilu 

Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan 

Kepemimpinan Nasional yang kuat.  

 

3. Tujuan Partai Gerindra 

Tujuan didirikan Partai Gerindra : 

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan 

Undang-Undang Dasar 1945, sebagimana ditetapkan tanggal 18 

Agustus 1945; 
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2. Berjuang memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna 

mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan 

spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan 

kehidupan demokrasi, yang menjun-jung tinggi dan menghormati 

kebenaran, hukum, dan keadilan; 

5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan 

bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa 

 

4. Fungsi Partai Gerindra 

Ada beberapa fungsi yang akan dilakukan oleh partai Gerindra, yaitu : 

1. Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa; 

2. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab 

menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; 

3. Menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat 

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; 

4. Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna 

membangun masyarakat Pancasila; 

5. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara; 
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6. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai 

cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material 

dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; 

7. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela 

Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala 

bidang tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan; 

8. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi 

rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan 

kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 

5. Tugas Partai Gerindra 

Tugas pokok yang menjadi kewajiban setiap pengurus, kader, dan anggota 

partai Gerindra untuk ditunaikan adalah : 

1. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 

Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan 

yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, 

hukum serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan 

cita-cita nasional. 

3. Melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa. 

4. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah 

kebijakan politik partai. 
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5. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan 

jabatan publik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan 

kesetaraan dan keadilan; dan 

6. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar 

terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

  

6. Sistem Rekrutmen dan Seleksi kepala daerah &wakil kepala daerah 

menurut SK DPP Gerindra 

 

Aturan teknis mengenai perekrutan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dari partai Gerindra, untuk aturan secara teknis masih berpegang pada 

instruksi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) partai Gerindra yang berkedudukan di 

Jakarta. Petunjuk pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah dari partai 

Gerindra Nomor: 05-0575/Juklak/DPP-GERINDRA/2015, yaitu membahas 

tentang mekanisme penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Juklak ini mengatur tentang masalah teknis dan mekanisme pelaksanaan proses 

penjaringan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diperuntukan 

bagi para fungsionaris, anggota, kader dan simpatisan  

 

Berikut merupakan syarat bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 

yang harus dipenuhi untuk mendaftar sebagai calon dari partai Gerindra: 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia; 
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5. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), 

diutamakan Sarjana (S1); 

6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 

Agustus 1945; 

7. Patuh dan taat pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, 

Manifesto Perjuangan dan peraturan-peraturan serta ketetapan partai 

Gerindra; 

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau 

lebih; 

9. Sehat jasmani dan rohani; 

10. Terdaftar sebagai pemilih; 

 

Proses rekrutmen dalam penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah pada partai Gerindra dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:  

1.  Pendaftaran  

Pendaftaran dilakukan oleh bakal calon dengan mendatangi kantor DPC 

partai Gerindra kabupaten pesawaran, tata cara dan syarat pendaftaran untuk 

calon yang hendak mendaftar, yaitu:.  

a) Bakal calon mengisi formulir pernyataan pendaftaran serta 

menyerahkan kelengkapannya di tempat pendaftaran secara langsung 

tanpa diwakilkan. 
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b) Tempat pendaftaran adalah di kantor DPC (Dewan Pimpinan Cabang) 

Gerindra kabupaten pesawaran. 

c) Pada saat pendaftaran, bakal calon wajib membawa kelengkapan 

administratif sebagai berikut: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia; 

2. Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar; 

3. Menyerahkan CV (Curriculum Vitae); 

4. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat 

tanda tamat belajar (STTB), sertifikat kelulusan, atau surat 

keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau 

program pendidikan menengah. 

 

2. Interview  

Interview dilakukan oleh ketua DPC, Sekretaris DPC. Untuk melihat dan 

menimbang kualitas dan kapabilitas dari bakal Calon.  

 

3. Ketokohan  

Ketokohan ini dilihat dari biodata atau formulir pendaftaran yang telah 

diserahkan dan juga bantuan dukungan dari tokoh masyarakat ataupun partai 

pengusung yang mengusulkan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah.  
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4.Survei 

Survei digunakan sebagai pilihan utama untuk menilai tingkat popularitas 

serta dukungan masarakat terhadap calon hal ini dapat dilakukan oleh 

anggota partai politik atau lembaga-lembaga survei lainnya. 

 

5. Tahap Penetapan Calon  

Pada tahap penetapan calon pada partai Gerindra, penetapan calon kepala 

daerah dilakukan melalui rapat kerja partai, yang terdiri atas rapat kerja 

cabang, yang diadakan untuk menyaring bakal calon yang telah diverifikasi. 

Dalam hal ini, pengambilan keputusan untuk menetapkan calon dilakukan 

oleh DPP Gerindra. 

 

C. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

1. Sejarah Singkat PKB 

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser akibat desakan arus 

reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, 

unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya. Peristiwa ini 

menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi 

sehari setelah peristiwa bersejarah itu. 

 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga 

NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat 

beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada 

yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. 
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Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat 

dan Kebangkitan Bangsa.Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-

unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, 

bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan 

dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, 

nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan 

semuanya. Di antara yang usulan paling lengkap adalah Lajnah Sebelas 

Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat.  

 

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU 

menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan 

bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara 

organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak 

melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan 

PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan 

NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk 

mewadahi aspirasi politik warga NU setempat.  

 

Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang 

Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon. 

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU 

tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim 

Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.  
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Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian 

PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH 

Said Aqil  Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., 

M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal  PBNU). Untuk 

mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima  itu dibekali Surat Keputusan 

PBNU. Selanjutnya, untuk memperkua posisi dan kemampuan kerja Tim Lima 

seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai  politik, 

maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 

1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim 

Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan 

anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H 

Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H 

Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim 

Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan 

merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga 

NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat  mewadahi aspirasi poitik warga 

NU. Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat 

untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 

Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La 

Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. 

Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu Pokok-pokok Pikiran NU 

Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan 

NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. 
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2. Visi Partai Kebangkitan Bangsa 

Visi Partai Partai Kebangkitan Bangsa yaitu : 

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana 

dituangakn dalam Pembukaan Undang- undang Dasar 1945; 

2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, 

material dan spiritual; 

 

3. Misi Partai Kebangkitan Bangsa 

Misi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu: 

1. Bidang Agama: meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

2. Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan 

yang demokratis, bersih dan terpercaya; melaksanakan pembangunan 

nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik luar negeri 

yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri 

untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera; 

3. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan 

ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis; 

4. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara 

hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung 

tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial; 
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5. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan 

modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa; 

6. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan 

kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan 

terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, 

murah dan berkesinambungan; 

7. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara 

terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; 

mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-

perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari 

pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masarakat 

 

4. Sistem Rekrutmen & Seleksi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

menurut SK DPP PKB 

 

Petunjuk pelaksanaan rekrutmen calon kepala daerah pada partai PKB Nomor: 

76/Juklak/DPW.PKB/X/2015 yaitu membahas tentang mekanisme penjaringan 

calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Juklak ini mengatur tentang 

masalah teknis dan mekanisme pelaksanaan proses penjaringan yang 

diperuntukan bagi para fungsionaris, anggota, kader dan simpatisan agar bisa 

mengetahuinya secara jelas kriteria calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, antara lain: 

1. Kader/anggota Partai yang mencalonkan diri harus dibuktikan dengan 

kartu tanda anggota. 
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2. Simpatisan/ non kader  partai  telah mendapat ijin atau persetujuan 

secara tertulis dari DPC partai di daerah pemilihan sebagai bakal calon 

kepala daerah. 

3. Sanggup memberdayakan potensi partai di daerahnya, dan turut 

mengembangkan serta memperjuangkan tercapainya cita-cita partai 

yang dituangkan dalam suatu program tertulis. 

4. Memiliki visi dan misi yang sejalan dengan ideologi PKB. 

5. Tidak pernah terpidana dan terlibat masalah narkoba secara langsung 

maupun tidak langsung. 

6. Memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil dan bebas KKN. 

7. Mendapat dukungan riil dari masyarakat secara tertulis sekurang 

kurangnya 1.000 dukungan di daerah pemilihan yang bersangkutan. 

 

Proses rekrutmen dalam penentuan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah pada PKB dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:  

1. Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan oleh PKB yaitu 

membentuk sebuah tim yaitu tim yang bertugas sebagai penjaring dan 

penyaring. Tugas-tugas tim tersebut, diantaranya, menjaring calon dari 

internal maupun eksternal partai atas dasar usulan dari bawah, menyusun 

kriteria calon terutama dari sisi kompetensi dan keahlian, menentukan 

perbandingan calon internal dan eksternal partai, serta menentukan syarat-

syarat calon yang objektif dan bebas dari korupsi, gratifikasi, kolusi maupun 

nepotisme. 
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2. Tahap Pendaftaran  

Pada tahap pendaftaran ini para calon diberikan formulir pendaftaran untuk 

kemudian diisi sesuai dengan data-data informasi tentang calon yang 

diperlukan untuk kelengkapan administrasi. Tata cara dan syarat 

pendaftaran dalam kegiatan pendaftaran, tim yang sudah dibentuk telah 

menetapkan tata cara dan syarat pendaftaran untuk calon yang hendak 

mendaftar, yaitu: 

1) Mendaftarkan secara langsung kepada tim pendaftaran calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. 

2) Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DPW dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3) Mengambil formulir yang telah disiapkan, mengisi dan menyerahkan 

formulir pendaftaran tersebut kepada panitia dan menerima tanda 

bukti pendaftaran. 

4) Membayar biaya administrasi yang akan ditetapkan. 

5) Menyerahkan dokumen dan kelengkapan rangkap lima (5) yaitu: 

a) Formulir pendaftaran sebagai bakal calon; 

b) Foto kopi karu tanda anggota PKB 

c) Foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) 

d) Foto kopi Ijazah terakhir 

e) Daftar riwayat hidup 

f) Daftar kekayaan 

g) Pas foto 4 x 6 cm 

h) Foto kopi bukti pembayaran biaya administrasi pembayaran. 
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i) Dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. 

j) Surat pernyataan bersedia membayar kontribusi dana wajib yang 

besarnya akan ditetapkan kemudian. 

 

3. Tahap Verifikasi  

Tahapan verifikasi ini bertujuan untuk menjamin berjalannya seleksi secara 

transparan atas dasar kriteria yang ditetapkan partai PKB setiap pengurus 

partai pada masing-masing tingkatan partai yang memiliki kewenangan di 

dalam penyaringan. Pada tahap verifikasi ini kegiatan yang dilakukan 

adalah meneliti kebenaran dan keabsahan atau seluruh kelengkapan 

persyaratan bakal calon. 

 

4. Interview  

Interview dilakukan oleh ketua DPC, Sekretaris DPC. Untuk melihat dan 

menimbang kualitas dan kapabilitas dari bakal calon.  

 

5. Tahap Seleksi Khusus  

Pada tahap seleksi khusus ini PKB melakukan kegiatan survei dan 

pengkajian terhadap nama-nama bakal calon yang telah terjaring tersebut 

dan ketua DPC partai PKB akan untuk melakukan Fit and Proper Test (uji 

kepatutan dan kelayakan) terhadap calon dalam rangka mengetahui tingkat 

elektibilitas seluruh bakal calon yang diusulkan. . 
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6. Tahap Penetapan Calon  

Penetapan calon kepala daerah dilakukan melalui rapat kerja partai, yang 

terdiri atas rapat kerja cabang, yang diadakan untuk menyaring bakal calon 

yang telah diverifikasi. Dalam hal ini, pengambilan keputusan untuk 

menetapkan calon dilakukan oleh DPP PKB. 

 

D. Hasil Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 

1. Gambaran Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 

 

Kabupaten  Pesawaran atau yang lebih dikenal dengan bumi Andan Jejama, 

pada tanggal 9 Desember 2015, melaksanakan Pilkada serentak dimana 

masyarakat memilih pemimpin yang akan menjadi pelayanan masarakat selama 

lima tahun kedepan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2016-

2021.  Sesuai dengan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan calon 

wakil bupati yang mengikuti pemilihan umum pada Pilkada Kabupaten 

Pesawaran tahun 2015, terdiri dari empat pasangan calon, diantaranya;  

1)  Pasangan calon nomor urut satu ditempati Aris Sandi Darma Putra dan 

Mahmud Yunus ( Independen/tidak ada partai pengusung ) 

2) Pasangan calon nomor urut dua Okta Rijaya M dan Salamu Sholikhin  

( Independen/tidak ada partai pengusung) 

3) Pasangan calon nomor urut tiga Fadhil Hakim Yohansyah dan Zainal 

Abidin (Independen/tidak ada partai pengusung) 

4) Pasangan calon nomor urut empat Dendhi Ramadhona Kaligis dan 

Eriawan (diusung oleh PDI-P, Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN ) 
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Menurut Amin Udin, selaku ketua KPU Kabupaten Pesawaran. Pesawaran 

memiliki daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada tahun 2015 sebanyak 

527.541 dengan 5 daerah pemilihan (dapil) yang meliputi 9 Kecamatan. 

Berikut nama-nama daerah pemilihan di Kabupaten Pesawaran:  

1. Dapil 1 (Gedong Tataan) 

2. Dapil 2 (Tegineneng, Negri Katun) 

3. Dapil 3 (Way Lima, Kedondong) 

4. Dapil 4 (Padang Cermin)  

5.  Dapil 5 (Marga Punduh, Punduh Pidada). 

 

2. Profil Calon Kepala Daerah Kabuapaten Pesawaran Tahun 2015 

 

1) Daftar Profil Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 

 

a. Data Pribadi Aris Sandi Darma Putra Calon Bupati  

 

Nama Lengkap Aris Sandi Darma Putra, SH., MH 

Tempat /Tanggal Lahir Bandar Lampung, 7 April 1976 

Alamat Tempat Tinggal Jl. Cokro Suwarno No. RT/RW 02/02 

Sukaraja Kec. Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Agama  Islam 

Istri Ria Resti Sulistiyati. SE 

  

 

b. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

Jenjang 

Pendidikan 

Institusi Tahun (Masuk-

Lulus) 

SD SD Teladan Bandar 

Lampung 

Lulus Tahun 1988 

SMP SMP Arjuna Bandar 

Lampung 

Lulus Tahun 1991 

SMA Ujian Persamaan Lulus Tahun 1995 

S1 Fakultas Hukum, Lulus Tahun 2002 
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Universitas Saburai 

S2 Fakultas Hukum 

Universitas Lampung 

Lulus Tahun 2009 

 

c. Pengalaman Organisasi 

Jabatan Institusi Tahun 

Konsultan 

Wiraswasta 

- 2001-2010 

Ketua HIPMI  HIPMI 2006-2009 

Ketua DPC Partai 

Demokrat 

Kab.Pesawaran 

DPC Partai Demokrat 2007-2009 

Ketua DPD PAN 

Kabupaten 

Pesawaran 

DPC Partai Amanat 

Nasional 

2011-2015 

 

a. Data Pribadi Calon Wakil Bupati 

Nama Lengkap Mahmud Yunus 

Tempat /Tanggal Lahir Solo, 17 Agustus 1954 

Alamat Tempat Tinggal Jalan Raya Desa Batu Raja Kecamatan 

Way Lima RT/RW 001/001 

Kabupaten Pesawaran 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Agama  Islam 

Istri Zuhana (Alm) 

 

b. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

Jenjang 

Pendidikan 

Institusi Tahun (Masuk-

Lulus) 

SD Sekolah Rakyat (SR) 

Prarejo 

Lulus Tahun 1963 

SMP - - 

SLTA IAIN Raden Intan 

Tanjung Karang 

Lulus Tahun 1974 

S1 Universitas 

Muhamadiyah Lampung 

Lulus Tahun2002 
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c. Pengalaman Pekerjaan 

Jabatan Institusi Tahun 

Dosen 

Universitas 

Terbuka 

_ 2005-2007 

Kabid Tenaga 

Kerja Dinsos  

Pemkab Pesawaran 2008-2008 

Sekretaris Dinas 

Pendidikan 

Pemkab Pesawaran 2008-2009 

Kepala Dinas 

BUDPARPORA 

Pemkab Pesawaran 2009-2012 

Asisten III 

Kabupaten 

Pesawarn 

Pemkab Pesawaran 2012 

 

2) Daftar Profil Pasangan Calon Bupati NomorUrut 2 

a. Data Pribadi Okta Rijaya Calon Bupati 

Nama Lengkap H. Okta Rijaya M., SHI 

Tempat /Tanggal Lahir Kotabumi 06 Oktober 1976 

Alamat Tempat Tinggal Perum Wijaya III Blok B No. 09 LK. 

II RT.006 Kelurahan. Suka Bumi 

Bandar Lampung 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Agama  Islam 

Istri DR. Sovia Mas Ayu. MA 

Ayah H. Miicsan  

Ibu Hj. Faiziyah Tohir 

 

b. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

Jenjang 

Pendidikan 

Institusi Tahun (Masuk-

Lulus) 

SD SDN Tanjung Aman Lulus Tahun 1989 

SMP MTS Daar Al Qolam Lulus Tahun 1992 

SLTA MA Ali Muksin Krapyak Lulus Tahun 1996 

S1 STAI Ma’arif Metro 

Lampung 

Lulus Tahun2006 
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c. Pengalaman Pekerjaan 

 

Jabatan Institusi Tahun 

Ketua PW IPNU Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

 

Sekretaris 

Umum 

PC PMII Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

 

Ketua Senat Mahasiswa IAIN 

Sunan Kalijaga 

 

Wakil Ketua DPC Paku Banten Lampung 

Utara 

 

Sekretaris DPC Soksi Lampung Utara  

 

a. Data Pribadi Salamu Sholikhin Calon Wakil Bupati 

Nama Lengkap Salamu Sholikhin 

Tempat /Tanggal Lahir Trinusa Bangsa, 15 0ktober 1980 

Alamat Tempat Tinggal Trinusa Bangsa Ponco Kresno RT 

001/006 Negri Katon. Kabupaten 

Pesawaran 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Agama  Islam 

Istri Khususiah 

Ayah Bani 

Ibu Solehah 

 

b. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

Jenjang 

Pendidikan 

Institusi Tahun (Masuk-

Lulus) 

SD SDN Ponco Kresno Lulus Tahun 1992 

SMP MTS Alhidayah Lulus Tahun 1995 

SLTA MA N PK 1 Bandar 

Lampung 

Lulus Tahun 1998 

 

c. Pengalaman Pekerjaan  

Jabatan Institusi Tahun 

Pengurus Ranting Ponco Kresno  

Pengurus MWCNU  

Ketua  NU Pesawaran  
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Ketua HIPSI Provinsi 

Lampung 

 

Ketua PC NU Pesawaran  

 

3) Daftar Profil Pasangan Calon Bupati NomorUrut 3 

a. Data Pribadi Fadhil Hakim Calon Bupati 

Nama Lengkap Fadhil Hakim YHS, BBA 

Tempat /Tanggal Lahir Tanjung Karang, 24 Desember 1961 

Alamat Tempat Tinggal Jl. Imam Bonjol , Gg Tegel No.57 

Kelurahan Sukajawa, Tanjung Karang 

barat Bandar Lampung 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Agama  Islam 

Istri Emi Gustia 

  

 

b. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

Jenjang 

Pendidikan 

Institusi Tahun (Masuk-

Lulus) 

SD SDN Xaverius Bandar 

Lampung 

Lulus Tahun 1979 

SMP SMP YPKL Bandar 

Lampung 

Lulus Tahun 1981 

SMA SMAN 3 Bandar 

Lampung 

Lulus Tahun 1983 

D3 AAN Bandar Lampung Lulus Tahun 1986 

 

c. Pengalaman Pekerjaan  

Jabatan Institusi Tahun 

Komisaris PT. Sindy Group 2012 – Sekarang 

Direktur CV. Cahaya Pesisir Sakti 2005 -2010 

Kabag Humas & 

HRD  

CV. Berkah Mandiri 2004 -2008 

Pimpinan Orkes  Sindy Group 2003 -2010 
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d. Pengalaman Organisasi 

Jabatan Institusi Tahun 

Ketua DPD  PETIR ( Pasukan Elit Tenaga 

Lampung) 

2002 – 2014 

Ketua DPD Gakindo Provinsi Lampung     2004 -2005 

Menwa UBL  1983 -1985 

 

a. Data Pribadi Zainal Abidin Calon Wakil Bupati  

Nama Lengkap Zainal Abidin 

Tempat /Tanggal Lahir Purworejo, 5 Mei 1978 

Alamat Tempat Tinggal Jl. Bupati Surya Desa Purworejo 

RT/RW 005/002 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Agama  Islam 

Istri Wiwik Indayani 

 

b. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

Jenjang 

Pendidikan 

Institusi Tahun (Masuk-

Lulus) 

SD SDN Purworejo  Lulus Tahun 1991 

SMP SMP 14 Purworejo 

Gedung Tataan  

Lulus Tahun 1994 

SLTA MAN Klaten Jawa 

Tengah 

Lulus Tahun 1997 

S1 Universitas 

Muhamadiyah Malang 

Lulus Tahun2002 

 

c. Pengalaman Pekerjaan 

Jabatan Institusi Tahun 

Kepala Desa 

Purworejo 

Pemerintahan Desa 

Purworejo 

2007-2012 

Kepala Desa 

Purworejo 

Pemerintahan Desa 

Purworejo 

2012-Sekarang 
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d. Pengalaman Organisasi 

Jabatan Institusi Tahun 

Ketua Umum 

OSIS 

MAN Klaten Jawa 

Tengah 

1995 -1996 

Ketua 

IMM/UMM 

Un MUH Malang 1998 -1999 

Sekjen BEM 

UMM 

Un MUH Malang 1999 - 2000 

 

 

4) Daftar Profil Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 

a. Data Pribadi Calon Bupati Dendhi Ramadhona 

 

Nama Lengkap H. Dendhi Ramadhona K, ST 

Tempat /Tanggal Lahir Tanjung Karang, 4 Juli 1983 

Alamat Tempat Tinggal Jl. Pulau Kemerdekaan Gg Bukit No.68 

Kelurahan Kota Baru Kecamatan 

Tanjung Karang Timur Bandar Lampung 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Agama  Islam 

Istri Nanda Indira Bastian 

  

 

b. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

Jenjang 

Pendidikan 

Institusi Tahun (Masuk-

Lulus) 

SD SDN 2 Rawa Laut Lulus Tahun 1995 

SMP SMP N 2 Bandar 

Lampung 

Lulus Tahun 1998 

SMA SMA N 10 Bandar 

Lampung 

Lulus Tahun 2001 

S1 Universitas Sangga 

Buana 

Lulus Tahun 2007 
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c. Pengalaman Pekerjaan  

Jabatan Institusi Tahun 

Direktur CV. Laba Jaya Utama 2003 – 2004 

Direktur CV. Flexi Utama 2004 - 2009 

Komisaris PT. Mandiri Teknindo Jaya 2006 - 2009 

Komisaris CV. Mandiri Agro Perdana 2013 - Sekarang 

Angota DPRD Provinsi Lampung 2009 -2014 

Anggota DPRD Provinsi Lampung 2014 - 2019 

 

d. Pengalaman Organisasi  

Jabatan Institusi Tahun 

Wakil Ketua 

Bidang 

HIPMI Lampung 2012 – 2014 

Dewan 

Penasehat  

HIPMI Lampung Selatan 2009 - 2014 

Wakil Sekretaris  KNPI BPC HIPMI Lampung 2003 - 2005 

Wakil Ketua 

Bidang 

HANKAM 

Pemuda Pancasila Jawa 

Barat 

2003 - 2006 

Bendahara 

Pemuda Panca 

Marga Lampung 

Pemuda Panca Marga 

Lampung 

2011 -2018 

Wakil Ketua HIPWI FKPPI Lampung 2013- 2018 

 

a. Data Pribadi Eriawan Calon Wakil Bupati  

Nama Lengkap Eriawan, SH 

Tempat /Tanggal Lahir Talang Baru, 18 Februari 1973 

Alamat Tempat Tinggal Talang Bazru Desa Gedung Gumanti RT. 

001 RW. 001 Kecamatan Tegineneng 

Pawaran Provinsi Lampung 

Jenis Kelamin  Laki-laki 

Agama  Islam 

Istri Friska Depi Ocpita 
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b. Riwayat Pendidikan 

Pendidikan Formal 

Jenjang 

Pendidikan 

Institusi Tahun (Masuk-

Lulus) 

SD SDN Margo Mulyo Lulus Tahun 1989 

SMP SMP N 1Tegineneng Lulus Tahun 1992 

SLTA STM Bhineka Tanjung 

Karang 

Lulus Tahun 1995 

S1 Universitas Lampung Lulus Tahun2005 

 

c. Pengalaman Pekerjaan  

Jabatan Institusi Tahun 

Anggota DPRD DPRD Kabupaten Pesawaran 2008-2009 

Anggota DPRD DPRD Kabupaten Pesawaran 2009-2014 

Anggota DPRD DPRD Kabupaten Pesawaran 2014-2019 

 

d. Pengalaman Organisasi  

Jabatan Institusi Tahun 

Ketua RISMA 2000 – 2003 

Ketua Ranting PDI-P Gedung 

Gumanti 

2000 - 2005 

Ketua PAC PDI-P 2005 - 2015 

Wakil Ketau Banteng Indonesia 

Kabupaten Pesawaran 

2005 - 2010 

Sekretaris Taruna Merah Putih 

Pesawaran 

2010 -2015 

Wakil Ketua DPC PDI-P Kabupaten 

Pesawaran 

2015- 2020 

 

3. Persentase Gabungan Partai Pengusungan dan pendukungan Calon 

Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 

 

a. Gabungan Partai Pengusung Pasangan Calon Dendhi Ramadhoana Dan 

Eriawan 

 

No Partai Nama Ketua Jumlah 

Kursi 

1 PDI- Perjuangan M. Nasir, S.I.Kom 8 

2 Demokrat Muhamad Zamzani, 2 
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SH, M.Kn 

3 Gerindra H. Deswanda, SE 4 

4 Partai Keadilan Sejahtera Zulpiardi, A.Md 4 

5 Partai Amanat Nasional A.Iswan H Cahya, 

SH, MH 

7 

Jumlah 25 

 

b. Jumlah Pendukungan Pasangan Calon Perseorangan 

No Nama Pasangan Calon Jumlah Dukungan 

1 Aris Sandi Darma Putra dan Mahmud 

Yunus 

54.025 

2 Okta Rijaya dan Salamu Sholikhin 65.105 

3 Fadhil Hakim dan Zainal Abidin 47.367 

 

 

4. Hasil Prolehan Suara Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2015 

 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pemilihan kepala daerah dipilih 

langsung oleh rakyat yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh komisi 

pemilihan umum daerah (KPUD). Sebagaimana diatur dalam keputusan komisi 

pemilihan umum Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung tentang tahapan 

program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah Kabupaten Pesawaran, yang diikuti oleh 4 (Empat) pasangan 

calon, adapun hasil perolehan suara sebagai berikut ini: 

Tabel I 

Data Hasil Prolehan Suara Calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran 

Provinsi Lampung Tahun 2015  

 

No Nama Pasangan Calon Partai 

  Pengusung 

Hasil suara 

Sah 

CalonTerpilih 

1 Aris Sandi Darma Putra 

dan Mahmud Yunus 

- 67.880 

suara 

(29,06%) 
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      2 Okta Rijaya dan Salamu 

Sholikhin 

- 14.418 

suara 

  (6,54%) 

3 Fadhil Hakim Yohanes 

dan Zainal Abidin 

- 39.490 

suara  

  (19,30%) 

4 Dendhi Ramadhona 

Kaligis dan Eriawan 

PDIP, 

Demokrat, 

Gerindra, 

PAN, PKS 

108.336 

suara  

 

 (45,92%) 

 

 

    Sumber: KPUD Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 

 

Pada Tagal 22 Desember 2015 di Aula Musium Transmigrasi Kabupaten 

Pesawaran. KPU Pesawaran menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati nomor urut 4. Dendi Ramadhona dan Eriawan sebagai Bupati dan 

Wakil Bupati terpilih pada periode 2016-2021. Pasangan calon nomor urut 

4. Dendi Ramadhona dan Eriawan mendapatkan suara tertinggi sebanyak 

108.336 suara. Perolehan suara itu jauh mengungguli pasangan calon nomor 

urut 1. memperoleh 67.880 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 

14.418 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 39.490 suara.  

 

Dasar dari penetapan pasangan calon terpilih ini adalah Surat Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 120/PAN.MK/12/2015, perihal keterangan perkara 

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2015. Surat  

tersebut berisikan tentang kabupaten/kota yang tidak ada gugatan di MK, sejak 

3x24 jam dari pleno hasil pemungutan suara, maka penetapan calon terpilih 

bisa mulai dilakukan pada 21-22 Desember 2015. Dalam penetapan tersebut, 

Ketua KPU Pesawaran Amin Udin menerangkan, bahwa pihaknya telah 

mengundang pasangan calon, panwaslu, serta parpol atau gabungan parpol 

pengusung, untuk hadir dalam rapat penetapan calon kepala daerah terpilih 

Kabupaten Pesawaran.  

 

http://lampung.tribunnews.com/tag/pesawaran/
http://lampung.tribunnews.com/tag/dendi-ramadhona/
http://lampung.tribunnews.com/tag/dendi-ramadhona/
http://lampung.tribunnews.com/tag/pesawaran/
http://lampung.tribunnews.com/tag/pesawaran/
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VI. PENUTUP 
 

 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai rekrutmen calon 

kepala daerah oleh Partai Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran tahun 2015 

terdapat kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Sistem rekrutmen yang dilakukan partai Gerindra dan PKB menggunakan 

sistem terbuka, hal ini terlihat dari mekanisme penjaringan calon masing-

masing partai membuka pendaftaran kepada internal dan simpatisan untuk 

mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah. 

Terjadinya sistem rekrutmen terbuka ini karena partai politik tidak mampu 

untuk mengusung calon sendiri dari partainya sehingga partai politik harus 

berkoalisi dengan partai politik lain agar dapat mengusung calon. 

 

2. Untuk seleksi rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 

partai Gerindra dan PKB menunjukkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh 

masing-masing partai masih bersifat formalistik. Sehingga calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah yang diusung daripartai Gerindra dan PKB 

dinilai tidak kompetitif. Penilaian umum menunjukkan bahwa calon-calon 
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yang didukung oleh partai Gerindra dan PKB dipilih karena mempunyai 

modal besar bukan karena pengalaman kepemimpinan atau prestasi lainnya. 

Adapun tahapan seleksi rekruitmen calon kepala daerah pada partai Gerindra 

dan PKB sebagai berikut: 

a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan pada partai Gerindra dan 

PKB. Pemilihan calon pada partai Gerindra dan PKB sangat berbeda, 

pada partai Gerindra tidak ada ujian secara tertulis sedangkan PKB 

melakukan pemilihan berdasarkan peniliain terhadap ujian yang 

dilakukan. 

 

b. Seleksi melalui penyortiran calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah pada partai Gerindra dan PKB yaitu harus memiliki visi & misi 

dikenal masyarakat, tidak cacat moral. Pada PKB calon yang didukung 

merupakan kader internal yang sudah sangat jelas memiliki loyalitis tinggi 

terhadap partai, sedangakn calon yang didukung partai Gerindra bukan 

internal partai dan tidak memiliki loyalitas tinggi terhadap partai pendukung. 

 

c. Seleksi pemilihan melalui rotasi atau giliran pada partai Gerindra dan 

PKB. Secara prosedur partai Gerindra dan PKB telah melakukan 

penjaringan calon kepala daerah baik internal partai maupun eksternal, 

Pada partai Gerindra mendukung pasangan calon Dendhi Ramadhona dan 

Eriawan yang bersal dari eksternal partai dan belum pernah dicalon sebagai 

bupati dan wakil bupati sebelumnya. Sedangakan pada PKB mendukung 

Okta Rijaya sebagai calon yang berasal dari internal partai dan calon tersebut 

pernah dicalonkan sebelumnya pada pilkada kabupaten Lampung Utara. 

 

d. Seleksi dengan patronage pada partai Gerindra dan PKB. Pada partai 

Gerindra alasan pendukungan pasangan calon Dendhi Ramadhona dan 

Eriawan atas dasar kedekatan yang baik dengan partai Gerindra dan 
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kemampuan finansial. Sedangkan untuk PKB pasangan calon Okta Rijaya 

dan Sholamu Sholikhin merupakan anggota partai dan merupakan loyalitas 

terhadap partai serta mempunyai visi & misi yang sama karena berasal dari 

internal partai. 

 

e. Seleksi melalui koopsi pada partai Gerindra dan PKB. Pada partai 

Gerindra dan PKB pemilihan calon yang akan didukung sangat 

berbeda, untuk partai Gerindra memasukan orang baru yang berasal 

dari eksternal partai, sedangkan PKB berasal dari internal partai 

 

3. Mekanisme penentapan calon kepala daerah pada partai Gerindra dan PKB 

berbeda. Pasangan Calon kepala daerah yang didukung berdasarkan mekanisme 

penetapan atau penunjukan dari ketua DPP masing-masing partai. Pada partai 

Gerindra DPP memilih pasangan calon Dendhi Ramadhona dan Eriawan yang 

berasal dari eksternal partai. Sedangkan PKB memutuskan mendukung pasangan 

calon Okta Rijaya dan Salamu Sholikhin yang bersal dari internal partai. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan mengenai rekrutmen calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah oleh partai Gerindra dan PKB Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 

terdapat beberapa hal yang disarankan, yaitu: 

1. Partai Gerindra perlu menyiapkan calon dari internal dengan cara melihat 

potensi-potensi calon yang ada diinternal partai, dan untuk PKB calon yang 

terlah direkrut dari internal bisa dipasangkan atau berkoalisi dengan calon 

daripartai lain supaya bisa memenuhi syarat dukungan minimal pencalon. 
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Selain itu, partai perlu melakukan perencanaan rekrutmen dan proses seleksi 

calon sejak jauh-jauh hari. 

 

2. Supaya calon yang telah terseleksi memiliki kemampuan yang kompetitif, 

sebaiknya partai Gerindra dan PKB perlu melakukan pendidikan politik dan 

penguatan jati diri dari setiap calon, agar calon-calon tersebut mempunyai 

konsistensi dengan apa yang telah menjadi kewajiban dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintah. Maka dalam proses rekrutmen politik 

haruslah benar-benar mencari orang yang memiliki skill, dan kemampuan 

dibidang kepemimpinanyang baik karena calon tersebut akan mengemban 

tugas yang menyangkut masyarakat dan masa depan suatu daerah. 

 

3. Dalam penetapan calon yang akan diusung oleh partai Gerindra dan PKB. 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam penetapan calon yang akan diusung 

harus lah sama-sama melakukan koordinasi pada pengurus partai ditingkat 

lokal DPD dan DPC, karena mereka lebih mengetahui potensi-potensi dari 

masing-masing calon yang tepat untuk diusung oleh partai pada pilkada. 
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