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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Fungsi partai dalam rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi dalam 

mencetak pemimpin yang berkualitas. Menurut Agustino (2009: 104) salah 

satu fungsi partai adalah melakukan rekrutmen guna mengisi jabatan-jabatan 

yang dibutuhkan oleh lembaga negara. Meriam Budiarjo (2008: 408) juga 

mengatakan rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah seleksi 

kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional. 

Untuk kepentingan imternalnya, setiap partai butuh kader-kader partai yang 

berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai 

yang mempunyai kesempatan mengembangkan diri. Selain itu partai juga tidak 

akan sulit menentukan calon pemimpin yang akan diajukan sebagai calon 

pemimpin baik eksekutif maupun legislatif. 

 

Berkaitan dengan konteks sistem rekrutmen politik, Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2011 pasal 29 ayat 2 telah menjelaskan bahwa proses seleksi kepala 

daerah harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan 

ART partai, yaitu : 

“Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (bakal calon  

kepala daerah dan wakil kepala daerah) huruf d (bakal calon Presiden dan 
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Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan 

AD dan ART serta perundang-undangan.” (UU no. 2/2011,pasal 29:2). 

 

Merujuk pada undang-undang nomor 2 tahun 2011 pasal 29 ayat 2 di atas, 

maka 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 

nilai-nilai/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  di internal partai.  

 

Prinsip demokrasi dan keterbukaan dalam rekrutmen politik seperti penjabaran 

di atas, cenderung disalah-artikan sebagian partai politik dengan mengobral 

posisi jabatan politik secara terbuka ke khalayak ramai. Hal ini berdampak 

pada banyaknya politisi kutu loncat dalam tubuh partai semakin marak dan 

menjadikan iklim politik tidak sehat. Para politisi dengan mudah dapat 

berpindah ke partai lain untuk mendapatkan dukungan meraih kekuasaan, dan 

menjadikan partai politik sebagai kendaraan politik baginya, tanpa 

memperhatikan kesamaan ideologi partai tersebut. 

 

Masih kentalnya budaya oligarki dan sikap pragmatis partai politik juga dapat 

kita lihat dalam proses rekrutmen calon pemimpin yang akan diusung partai. 

Partai politik cenderung mengusung calon pemimpin bukan berdasarkan 

kemampuan atau kapabilitas seorang calon pemimipin tersebut, melainkan 
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berdasarkan faktor kekerabatan, finansial calon, kesukuan dan lain sebagainya. 

Selain itu, dalam hal penetapan bakal calon kepala daerah yang akan diusung, 

partai politik juga masih bersifat sentralistik dan berpusat pada satu tangan 

saja. Hal ini dapat menciderai semangat dari demokrasi itu sendiri, dimana 

suara mayoritas anggota partai tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan 

rekrutmen pemimpin yang akan diusung oleh partai politik, dikarenakan 

keputusan berada di elit partai.  

 

Setiap  partai politik memiliki mekanisme atau proses rekrutmen calon kepala 

daerah yang berbeda-beda sesuai dengan AD/ART partainya masing-masing. 

Salah satunya PDI-Perjuangan yang memiliki mekanisme rekrutmen calon 

kepala daerah yang diatur dalam Surat Ketetapan Nomor 031-

A/TAP/DPP/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan 

Penyaringan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat 

Kabupaten/ Kota dan Provinsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam 

aturan dasar anggaran rumah tangga tersebut dijelaskan bahwa DPD PDI-

Perjuangan mempunyai kewenangan dalam proses penjaringan dan 

penyaringan seleksi calon kepala daerah untuk direkomendasikan ke DPP dan 

selanjutnya DPP PDI-Perjuangan yang mempunyai kewenangan dalam hal 

penetapannya. 

Masih bergantungnya DPD PDI-Perjuangan dalam hal penetapan calon kepala 

daerah seperti penjelasan diatas mengindikasikan bahwa proses rekrutmen 

calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai berlambang banteng ini masih 

kurang menjunjung nilai-nilai demokratis, hal ini dikarenakan pimpinan partai 
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(DPP PDI-P) masih mempunyai andil yang besar dalam hal penetapan calon 

kepala daerah yang akan diusung. 

 

Selain itu, dalam proses rekrutmen atau seleksi calon kepala daerah yang 

dilakukan oleh beberapa partai politik, loby-loby politik atau kepentingan-

kepentingan politik sangat kental terjadi, adanya perbedaan kepentingan dari 

elit-elit politik tersebut dapat mengakibatkan perpecahan di internal partai. Bila 

kita lihat dalam proses seleksi calon kepala daerah yang dilakukan oleh PDI-

Perjuangan Provinsi Lampung, dinamika politik sangat kuat, tarik ulur 

kepentingan dalam proses atau tahapan seleksi calon kepala daerah tersebut 

sangat kental terjadi.  

 

Hal ini dapat kita lihat dari beredarnya dua SK rekomendasi yang berbeda 

untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari PDI-Perjuangan, yang 

mengindikasikan bahwa dinamika politik yang terjadi dalam proses rekrutmen 

atau seleksi calon kepala daerah oleh PDI-Perjuangan Provinsi Lampung 

sangat erat dengan muatan politis. Beredarnya SK DPP nomor: 

3954/IN/DPP/VI/2013 yang merekomendasikan pasangan Herman HN sebagai 

calon gubernur dan Mukhlis Basri sebagai wakil gubernur dari PDI-Perjuangan 

dan selanjutnya disusul SK nomor 3945-A/IN/DPP/VI/2013 yang 

merekomendasikan Berlian Tihang berpasangan dengan Mukhlis Basri sebagai 

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari PDI-Perjuangan 

mengindikasikan adanya tarik ulur kepentingan dari para elit-elit politik PDI-

Perjuangan. 
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Beredarnya dua surat rekomendasi pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur yang berbeda dari PDI-Perjuangan tersebut mengakibatkan 

terhambatnya proses pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan juga 

berimplikasi pada perpecahan di internal partai berlambang banteng tersebut. 

Herman HN selaku kader partai merasa tidak didukung oleh partainya sendiri 

untuk maju sebagai calon gubernur dari PDI-Perjuangan dan mendaftarkan diri 

sebagai calon gubernur melalui partai lain.  Berdasarkan berita web lampost, 

Herman H.N salah satu kader DPD PDIP Provinsi Lampung mendaftarkan diri 

sebagai calon gubernur dari partai PAN berpasangan dengan Zainuddin Hasan 

sebagai calon wakil gubernur. Hal ini dikarenakan Herman H.N selaku kader 

DPD PDIP merasa tidak didukung oleh partainya sendiri untuk maju sebagai 

calon gubernur. Peristiwa seperti ini menjadi perhatian politik dikarenakan 

DPD PDIP Provinsi Lampung lebih memilih mengusung calon berlatar 

belakang birokrat atau bukan kader murni DPD PDIP dibandingkan Herman 

H.N yang jelas merupakan salah satu kader DPD PDIP Provinsi Lampung.  

(Admin, 2013, http://lampost.co/berita/tarik-pan-dan-23-partai-guram-herman-

hn-daftar-ke-kpu, di akses tanggal 06-03-2014, pukul 15:23) 

 

 

Berdasarkan fenomena politik diatas, akhirnya PDI-Perjuangan 

merekomendasikan Berlian Tihang dengan latar belakang birokrat menjadi 

calon orang nomor satu di Provinsi Lampung berpasangan dengan Mukhlis 

Basri sebagai wakilnya. Berlian Tihang sebagai birokrat yang aktif dinilai lebih 

memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat dibandingkan kader internal partai 

lainnya, hal ini dikarenakan pada saat itu beliau sedang menjabat sebagai 

http://lampost.co/berita/tarik-pan-dan-23-partai-guram-herman-hn-daftar-ke-kpu
http://lampost.co/berita/tarik-pan-dan-23-partai-guram-herman-hn-daftar-ke-kpu
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sekertaris provinsi lampung. Menurut Armen salah satu akademisi fakultas 

hukum universitas lampung dalam diskusi yang digelar di gedung fisip unila 

mengatakan: 

“Nihilnya kader PDIP yang akan menjadi cagub mengindikasikan 

kegagalan kaderisasi oleh partai politik (parpol). Dari pengalaman pilkada 

selama ini, kader parpol baru sebatas maju sebagai calon wakil gubernur. 

Partai tidak menyiapkan kadernya untuk kepala daerah. Bagaimana visi-

misi bisa sama, mereka saja dipertemukan ketika akan mencalonkan diri? 

Disadari atau tidak, parpol belum siap. Bukan belum siap dari sisi kader, 

tapi dari kader yang memiliki modal. Jadi, mereka mengambil dahulu 

posisi yang kedua.”  (http://www.radarlampung.co.id/read/politika/56817-

pdip-krisis-cagub-kader-, diakses tanggal 11 februari 2014 pukul 13:58). 

 

 

Berdasarkan fenomena di atas, ketua laboratorium politik dan otonomi daerah 

fisip unila, Syafarudin dalam berita yang dimuat koran harian radar lampung 

tanggal 19 februari 2013 menjelaskan bahwa: 

“Kader yang memiliki kekuatan ekonomi memang lebih menjadi prioritas 

untuk diusung sebagai cagub. Selain itu, ada juga faktor kedekatan calon 

yang diusung dengan pimpinan partai. Mereka punya kader, tapi yang 

diusung kebanyakan dari nonkader. Meskipun mempunyai potensi kader. 

Pada level ini, kita lihat ada pergeseran di parpol. Fungsi parpol kan untuk 

merekrut dan menempatkan kadernya di eksekutif maupun legislatif. 

Menurut dia, kini parpol dikendalikan segelintir orang dan bersifat seperti 

perusahaan. Parpol juga kerap disebut sebagai partai dinasti dan partai 

rental. Hal ini dikarenakan parpol memerlukan biaya operasional politik. 

Apalagi untuk menghadapi pileg dan pilpres. Untuk jangka panjang, 

parpol juga akan berinvestasi politik. Kemenangan dalam suatu pilkada 

akan berpengaruh kepada mereka.” 

 

Adanya pergeseran fungsi partai dalam rekrutmen politik ini dikarenakan 

mahalnya biaya politik, sehingga menjadikan partai politik cenderung 

melakukan pragmatisme dengan mengusung para calon pemimpin yang 

memiliki modal. Menurut berita yang dimuat di web indopos, Akbar Tandjung 

dalam diskusi politik mengatakan makin mahalnya biaya politik berimbas pada 

pilihan-pilihan pragmatisme partai dalam rekrutmen politik. Seiring dengan itu 

http://www.radarlampung.co.id/read/politika/56817-pdip-krisis-cagub-
http://www.radarlampung.co.id/read/politika/56817-pdip-krisis-cagub-
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proses kaderisasi di tubuh parpol menjadi terkendala karena masuknya 

pemodal yang ingin merengkuh kekuasaan melalui partai politik. Partai politik 

menjelma menjadi perusahaan bagi para pemilik modal untuk memperoleh 

kekuasaan. (http://www.indopos.co.id/2014/01/pengkaderan-parpol-sudah-

mati.html diakses tanggal 20 januari 2014 pukul 15:32). 

 

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 di teliti 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 
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dicapai dengan cara mendapatkan suara terbanyak. Disinilah 

pragmatisme muncul jika 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 di teliti 

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. Semakin besar andil partai politik untuk memenangkan 

perjuangan dalam pengisian jabatan dalam pemerintahan, merupakan 

indikator bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik 

berjalan secara efektif. Namun disisi lain, ditengah pertumbuhan partai 

politik di Indonesia, implementasi rekrutmen politik sering ditemukan 

fenomena yang dianggap sebagai kecurangan, seperti adanya istilah 

kader loncatan, kader karbitan atau kader titipan. 

3. Penelitian rekrutmen pimpinan daerah dalam dimensi histori yang di 

teliti oleh Debi Setiawati bersumber dari jurnal tahun 2011 yang 

berjudul “Rekrutmen Pimpinan Daerah dalam Dimensi Historis”, yang 
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mengungkapkan Kedudukan Kepala Daerah dipandang sebagai suatu 

posisi yang strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh karena pemerintahan daerah memiliki peran 

sebagai motor penggerak, kreator, inovator pemikiran dan perencanaan 

dalam pencapaian tujuan nasional yang merupakan subsistem dari 

pemerintah pusat. Oleh karena itu dalam perekrutannya perlu 

diterapkan adanya sistem demokrasi yang dapat memberikan peluang 

rotasi pejabat politik secara teratur dan damai. Di samping itu dengan 

melihat gambaran masyarakat Indonesia yang bersifat Plural dan 

Heterogen, maka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

diserahkan secara otonom penuh daerah. Hal itu disebabkan karena 

yang mengetahui kebutuhan dan karakter pemimpin yang diinginkan 

masyarakat daerah itu sendiri. 

4. Penelitian tentang sistem rekrutmen dan kaderisasi yang di teliti Riski 

Khoiruly dalam jurnal penelitian Universitas Diponegoro tahun 2013 

yang berjudul “Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi PDI perjuangan 

Kabupaten Kendal Era Reformasi” juga menilai kiprah partai politik 

yang berperan sebagai pilar atau aktor demokrasi tetapi justru tidak 

demokratis. Struktur dan kepemimpinan partai politik merupakan 

duplikasi dari struktur tradisi sosio-kultural. Seperti halnya dalam 

pengambilan kebijakan yang terkadang bersifat sentralistik sebagai 

perwujudan oligarki, dimana kewenangan menentukan calon kepala 

daerah berada di tangan pengurus partai pusat. Contoh lain oligarki 

kiprah partai politik yakni pada proses nominasi, pencalonan, penetapan 
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calon legislatif maupun eksekutif yang diisi berdasarkan kekerabatan 

atau oleh anak istri dan anggota keluarganya untuk melanggengkan 

kekuasaannya. 

5. 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 

kehidupan demokrasi di tingkat 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. 
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Berbeda dengan penelitian tedahulu diatas yang membahas model rekrutmen, 

sistem kaderisasi, dan fungsi partai dalam rekutmen, dalam peneltian ini, 

penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaan dan sifat rekrutmen rekrutmen 

calon gubernur dan wakil gubernur oleh PDI-Perjuangan Provinsi Lampung 

melalui tahapan-tahapan rekutmen politik. 

Berdasarkan fenomena dan fakta politik serta penelitian terdahulu yang 

dijabarkan di atas penulis tertarik untuk meneliti rekrutmen calon gubernur 

dan wakil gubernur oleh PDI-Perjuangan Provinsi Lampung Tahun 2013. 

 

B. Rumusan Masalah :  

Bagaimanakah Pelaksanaan dan Sifat Rekrutmen Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur oleh PDI-Perjuangan Provinsi Lampung Tahun 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan 

Pelaksanaan dan Sifat Rekrutmen Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh 

PDI-Perjuangan Provinsi Lampung Tahun 2013. 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini meliputi kegunan teoritis dan praktis, yaitu : 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan 

ilmu pemerintahan, politik dan dapat memperluas daya berpikir salah satu 

referensi, khususnya mengenai pelaksanaan Rekrutmen Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur oleh PDI-Perjuangan Provinsi Lampung Tahun 2013. 
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2. Secara praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait 

pelaksanaan Rekrutmen Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh PDI-

Perjuangan Provinsi Lampung Tahun 2013. 


