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PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Data 

Partai politik dapat menjadi peserta Pemilihan Umum apabila memenuhi 

syarat yang di tetapkan dalam  Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun Partai politik dapat menjadi 

peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan yaitu: memiliki domisili kantor 

pusat, memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% kepengurusan 

pada tingkat pusat, memiliki kepengurusan 75% pada  tingkat kabupaten/kota 

di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan 50% pada jumlah 

kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki anggota 

sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari 

jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik.1 

Partai politik satu-satunya penghubung yang paling penting di antara 

kelompok-kelompok, rakyat, dan pemerintah dalam suatu demokrasi. Melalui 

partai, pemimpin mampu mendapatkan dukungan masyarakat dan sumber-

sumber kekuatan baru, sementara massa pada gilirannya mampu memusatkan 

kritikan dan membuat tuntutan atasnya.  Partai jika didukung oleh mayoritas 

pemilih, mengkoordinasi berbagai fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan 

yang dinyatakan secara koheren.2 

                                                           
1Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

2Efriza dan Yoyoh Rohaniah, Pengantar Ilmu Politik, Intrans Publishing, Malang, 2015, 

hlm, 358. 



Salah satu pokok pilar dalam sistem demokrasi adalah pemilu yaitu 

mekanisme penyaluran pendapat rakyat yang diadakan secara berkala. 

Pentingnya pemilihan umum dilakukan secara berkala karena Pertama, 

pendapat rakyat mengenai aspirasi dan aspek kehidupan yang dinamis dan 

berkembang dari waktu ke waktu dalam jangka waktu tertentu. Kedua, karena 

dari aspek kehidupan bersama dalam maysrakat yang berubah karena dinamika 

dunia internasional ataupun dalam negeri sendiri. Ketiga, perubahan aspirasi 

dan pendapat rakyat yang terjadi karena pertambahan dewasa.3 Kegiatan 

pemilihan umum (general election) merupakan salah satu sarana penyaluran 

hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu untuk rangka 

pelaksanaan hak asasi warga negara keharusan bagi pemerintah untuk 

menjamin terlaksananya pemilihan umum.  

Dalam sistem demokrasi modern, bagaimanapun legalitas dan legitiminasi 

pemerintahan merupakan faktor yang sangat penting. Pemerintahan di satu 

pihak harus terbentuk berdasarkan ketentuan hukum dan konstitusi sehingga 

dapat dikatakan legalitas. Setiap pemerintahan yang demokratis yang mengaku 

berasal dari rakyat memang harus sesuai dengan hasil pemilihan umum sebagai 

ciri penting atau pilar pokok dalam sistem demokrasi modern.4 

Setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin diantaranya adalah 

Gubernur, Bupati dan Walikota, untuk memilih pemimpin tersebut maka 

pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh 

rakyat dalam satu daerah yang dilaksanakan secara demokratis. Pemilihan 

                                                           
3Muhaimin Iskandar, (Hukum Perselisihan Partai Politik), Op. Cit, hlm,752. 
4Ibid, hlm, 753-754. 



kepala daerah atau yang biasa disebut Pilkada atau Pemilukada merupakan 

rekrutmen politik yaitu penyelesaian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh 

penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan 

kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. 

Penelitian dilakukan terhadap partai politik Kota Jambi dengan fokus 

kajian menganalisis pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) beserta 

faktor pendukung dan penghambat PAN Kota Jambi dalam menentukan 

kebijakan penentuan bakal calon kepala daerah Pemilu tahun 2018.  

Adapun untuk memudahkan penggalian data di lapangan, maka peneliti 

merumuskan beberapa pertanyaan yang akan digunakan dalam melakukan 

wawancara terhadap PAN yang menjadi subjek penelitian. Beberapa 

pertanyaan itu antara lain terkait apakah PAN memiliki peraturan tertulis 

terkait mekanisme rekrutmen; bagaimana PAN menginformasikan pembukaan 

bakal calon kepala daerah; apa yang menjadi pertimbangan PAN dalam 

memilih bakal calon kepala daerah; kemudian bakal calon kepala daerah dari 

profesi apa yang diinginkan oleh PAN; dan terakhir ialah program apa yang 

diharapkan oleh PAN terhadap bakal calon kepala daerah. Terhadap 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti juga menyajikan beberapa jawaban. 

Beberapa pertanyaan di atas dipilih dan ditentukan oleh peneliti dengan 

pertimbangan bahwa beberapa pertanyaan tersebut merupakan bagian dari 

pelembagaan parpol secara internal yang lebih baik ke depan. Berkaitan 

dengan pelembagaan, Vicky Randall dan Lars Svasandyang dalam Jurnal Party 



Politics Vol. 8 Januari No. 1 Tahun 2002 tentang pelembagaan partai politik 

mengatakan bahwa proses pelembagaan mengandung dua aspek, yaitu aspek 

internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi tersebut 

dipersilangkan, maka akan tampak sebuah tabel empat sel, yaitu (1) derajat 

kesisteman (systemness) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal 

dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (value infusion) suatu partai 

sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajat otonomi 

suatu partai dalam pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil 

persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau 

citra publik (reification) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek 

eksternal dengan kultural.  

Dikaitkan dengan penelitian ini, bahwa analisis pertimbangan PAN dalam 

menentukan bakal calon kepala daerah dalam pemilu merupakan bagian 

menarik untuk mengetahui strategi PAN. Dengan data tersebut peneliti akan 

mengetahui sisi internal parpol sekaligus mengetahui bekerjanya partai baik 

secara struktural maupun kultural. 

 

 

B. Pertimbangan Partai Amanat Nasional di Kota Jambi Dalam Menentukan 

Kebijakan Bakal Calon Kepala Daerah Terhadap Pemilu Tahun 2018 

Partai Amanat Nasional disingkat dengan PAN berdiri sejak 3 Agustus, 

1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal 

Basri MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. 



Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, 

Zoemrotin, dan lainnya di Jakarta.5Kemudian secara resmi dibentuk dan 

dideklarasikan pada hari minggu tanggal 23 Agustus 1998 di Jakarta.6 

PAN adalah partai yang berasaskan Pancasila dan besifat terbuka, 

majemuk, dan mandiri bagi warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan 

yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, 

dan mandiri.7 

Partai politik ini menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika 

berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta 

kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan 

kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai 

bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat.8 

Saat ini PAN diketuai oleh Zulkifli Hasan dan ia ingin menjadikan PAN 

sebagai rumah besar Indonesia dengan artian bahwa semua kebijakan yang 

akan dilakukan PAN ke depannya harus bertujuan demi kepentingan rakyat, 

memberantas kemiskinan, dan menghapus kesenjangan antara si kaya dan si 

miskin.Selain itu, Zulkifli Hasan juga menggagas tiga program baru PAN 

yaitu revitalisasi, regenerasi, dan reunifikasi. Sedangkan tradisi baru yang 

ditawarkan adalah Otonomisasi, dimana kekuasaan PAN dibuat tidak 

                                                           
5Lihat dalam https://profil.merdeka.com/indonesia/p/partai-amanat-nasional/(diakses 3 

Agustus 2018) 
6Pasal 1ayat (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat 

Nasional. 
7 http://www.pan.or.id/tentang-pan/ (diakses 3 Agustus 2018), Lihat juga dalam Pasal 4  

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional. 
8Ibid. 

https://profil.merdeka.com/indonesia/p/partai-amanat-nasional/


sentralistik dan akan dibangun sistem dan struktur partai secara 

desentralisasi. 

Otonomisasi adalah langkah baru dalam perpolitikan di Indonesia dimana 

pemilihan ketua DPD dan DPW menjadi wewenang dari DPD dan DPW 

masing-masing bukan lagi atas kehendak Ketua Umum. Begitu pula dalam 

pemilihan calon Walikota/Bupati, Gubernur, atau ketua DPRD Provinsi atau 

Kabupaten/Kota diserahkan sepenuhnya pada DPD atau DPW setempat. 

Sistem ini mirip dengan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang 

diterapkan oleh negara. 

Partai politik satu-satunya organisasi politik yang berkaitan dengan 

pemilihan umum. Karena peran pemilihan umum dalam partai sangat besar 

untuk mencapai tujuan dalam pemilihan dan 

mempergunakan  kekuasaan  dalam  pemerintahan setelah partai tersebutme

menangkan pemilihan.9 

Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem 

politik demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilihan umum adalah untuk 

mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-

wakil rakyat di Badan Perwakilan rakyat, dalam rangkamengikut sertakan 

rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan sedangkan Partai Politik 

memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-

proses pemerintahan dengan warga negara. 

                                                           
9 Ahmadjay, “Hubungan Partai Politik dengan Pemilu”, diakses dari  

https://www.dictio.id/t/apa-hubungan-partai-politik-dengan-pemilu/5236, pada tanggal 11 

November 2018. 

 

https://www.dictio.id/t/apa-hubungan-partai-politik-dengan-pemilu/5236
https://www.dictio.id/t/apa-hubungan-partai-politik-dengan-pemilu/5236
https://www.dictio.id/t/apa-hubungan-partai-politik-dengan-pemilu/5236
https://www.dictio.id/t/apa-hubungan-partai-politik-dengan-pemilu/5236


Di Indonesia sendiri antara partai politik dan pemilu telah lama dikenal 

oleh bangsa kita, bahkansebelum Indonesia merdeka. Namun Indonesia baru 

melaksanakan pemilu pertamanya setelah Indonesia merdeka. Menurut H.Bakri 

selaku ketua DPW Jambi mengemukakan peran partai politik sangat 

berpengaruh menentukan proses demokrasi, maju mundurnya partai terdapat 

pada pengaruhnya demokrasi karena partai politik merupakan perwakilan 

rakyat yang dititipkan suaranya dan ditampung oleh partai politik.10 

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan 

partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi 

partai politik yang terkait dengan ini adalah rekruitmen partai politik.11 

Rekruitmen politik dapat dikatakan sebagai proses seleksi pemilihan atau 

pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah 

peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada 

khususnya. Fungsi rekrutmen sangat penting karena merupakan kelanjutan dari 

fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen 

politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang 

mampu melaksanakan perannya, kelangsungan sistem politik akan terancam.12 

Dibandingkan Pemilu sebelumnya, peningkatan jumlah "kue" suara rakyat 

yang dibagi tidak signifikan, namun bertambahnya jumlah partai pesaing 

mencapai 40 persen. Kondisi ini membuat persaingan pun semakin ketat. 

                                                           
10Hasil Wawancara denganH.Bakri, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN Jambi , 16 Juni 

2018. 
11Amal Ichlasul, Teori-teori Mutakhir Partai Politik.  Yogyakarta: Tiara Wacana 

Yogyakarta,1996,hlm.28. 
12 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Grasindo,1992, hlm.118. 



Dengan situasi seperti ini, momen Pilkada 2018 menjadi semakin penting. 

Dalam hal ini PAN sendiri akan menggunakannya untuk "memanaskan" mesin 

parpolnya untuk mengetes seberapa jauh kekuatan dan ketahanan saat ini.  

Jika mengusung calon kepala daerah dari kader PAN sendiri, keberhasilan 

kader partai terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada 2018 ini menunjukkan 

mesin partai di daerah tersebut bisa diandalkan. Apalagi jika kader partai yang 

terpilih bukan tokoh terpopuler ataupun memiliki elektabilitas tertinggi. 

Jika memang tokoh yang diusungnya tidak berhasil menjadi kepala daerah, 

momen seperti ini berharga untuk mengevaluasi critical point yang perlu 

diperbaiki oleh PAN. Jadi, ketika Pileg dan Pilpres 2019, kesalahan yang sama 

tidak lagi terjadi dan berharap bisa mendulang kesuksesan di 2019 dengan 

belajar memanaskan mesin partai di Pilkada 2018.  

Untuk itu PAN dalam hal memanaskan mesin partainya sangat teliti 

mempersiapkan kader yang sangat tepat melakukan banyak pertimbangan dan 

seleksi yang dilakukan dalam ketentuan internalnya. Karena kedudukan kepala 

daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota membutuhkan kemampuan 

tertentu yang menunjukan kapasitas dan kapabilitas agar dapat memimpin 

pemerintahan yang baik. Karena itulah sebelum memasuki kompetensi dalam 

pemilihan kepala daerah, PAN melakukan rekrutmen bakal calon sehingga 

tidak semua anggota partai ataupun masyarakat bisa menjadi calon kepala 

daerah. 

Dalam hal pengkaderan ini sejalan dengan hasil wawancara di lapangan 

dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PAN Kota Jambi yaitu Wiwid 



Iswara. PAN Kota Jambi tetap melakukan pengkaderan bagi bakal calon kepala 

daerah berdasarkan Putusan RapatKerja Nasional (Rakernas) dan Rapat Kerja 

Wilayah (Rakerwil). Meski dalam rakernas dan rakerwil, akan tetapi DPD Kota 

juga membuat pemetaaan 11 daerah pemilihan di kota Jambi.13 

Pemetaan tersebut adalah bagian dari pengkaderan agar maksimal dan 

berhasil melahirkan kader-kader yang militan baik ke masyarakat melalui 

programnya maupun ke partai terkait loyalitasnya. Secara spesifik, ia 

mengatakan bahwa pengkaderan harus maksimal dan berhasil dengan ukuran 

bahwa bakal calon kepala daerah tersebut  mempunyai visi-misi yang jelas ke 

masyarakat dan loyal terhadap partai. 

Jika pengkaderan dilakukan dengan mekanisme ‘asal-asalan’ justru 

membahayakan, yang terjadi ialah kondisi bahwa ketika ia menjadi dewan 

jutsru tidak memberikan dampak apapun terhadap masyarakat maupun partai. 

oleh karena itu, salah satu strateginya bahwa bakal calon kepala 

daerahdiharapkan muncul dari kader karena pertimbangan etos kerja dan daya 

juang.14 

Bahkan kalaupun harus diurutkan, maka urutannya ialah kader, tokoh 

masyarakat, lalu vote getter.  Mekanisme pengusulannya pun PAN Kota 

Jambi memiliki konsep yang jelas yaitu kader dimunculkan dari tingkat 

rating, tingkat keamatan, dan terakhir adalah pengurus DPD. Bahkan untuk 

kader yang akan dicalonkan pun masih ada seleksinya lagi yaitu berdasarkan 

                                                           
13Wawancara dengan Wiwid Iswara, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PAN Kota Jambi , 

16 Juni 2018. 
14Ibid. 



rating. Adapun yang menjadi Rating variabel penilaian terhadap kader yang 

akan dicalonkan jadi bakal calon kepala daerah ialah: 

a. berapa lama kader tersebut telah berkiprah di partai; 

b. dimana saja kader tersebut aktif borganisasi (di luar partai); 

c. seberapa aktif membina organisasi; 

d. dalam hal tertentu ada ketentuan untuk membuat makalah; 

e. penyampaian visi misi sebagai branding. 

 

Berbagai pertimbangan di atas menegaskan bahwa yang diharapkan oleh 

DPD PAN Kota Jambi bukan hanya sekedar kader tapi kader yang diarahkan 

untuk masyarakat. Berkaitan dengan pengkaderan,  program Pengkaderan 

yang dilakukan oleh PAN ialah Bimbingan Teknis di awal dan sebagai 

Upgrading ada program  mabitah (masa bimbingan calon anggota).  Kegiatan 

tersebut lepas model penjaringan. Sementara yang berbasislatihan dengan 

kurikulum, terbagi menjadi 3 jenis yaitu15: 

1. Latihan kader amanat dasar (LKAD) untuk tingkat kabupaten/kota 

2. Latihan kader amanat menengah (LKAM)untuk tingkat provinsi 

3. Latihan kader amanat utama LKAU untuk tingkat nasional/pusat. 

Bakal calon kepala daerah harus mengikuti pelatihan itu secara bertahap. 

Bahkan dalam program pelatihan tersebut, peserta dapat dinyatakan tidak 

lulus apabila tidak disiplin dan serius mengikuti kegiatan pelatihan.  

PAN memiliki tujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan 

rakyat, keadilan,kemajuan material dan spiritual.16 Adapun Visi dari partai 

yang lahir pasca jatuhnya rezim Orde Baru 1998 adalah “Terwujudnya PAN 

sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang 

                                                           
15Ibid. 
16 Pasal 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional 



adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara 

Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa. Sedangkan misi dari PAN adalah sebagai berikut17: 

a. Mewujudkan kader yang berkualitas. 

b. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat 

c. Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan 

manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur. 

d. Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri 

dan bermartabat. 

e. Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

f. Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan 

internasional. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terkait apakah ada masyarakat 

yang boleh mendaftar melalui PAN? Menurut DPD PAN Kota Jambi, boleh 

asalkan dengan syarat tertentu seperti melihat kapasitas, popularitas, dan 

akseptabilitas.18Adapun beberapa pertimbangan lain yang berkaitan dengan 

penelitian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

N

o. 
Variabel Jawaban Alasan 

1. A

. 

Peraturan tertulis 

terkait mekanisme 

rekrutmen 

AD/ART, Keputusan Internal 

(Rakernas) dan Pedoman 

Organisasi 

Pedoman organisasi 

ditentukan di forum 

Rapat Kerja Nasional 

oleh Pengurus Pusat. 

                                                           
17Ibid.  

18Ibid. 



2. B

. 

Cara parpol 

menginformasikan 

rekrutmen 

a. Media Massa oleh 

Pengurus Pusat lalu 

kemudian daerah 

menindaklanjuti sesuai 

dengan muatan lokal. 

Media massa masih 

menjadi cara yang 

efektif dalam 

melakukan publikasi 

terkait rekrutmen. 

Setiap daerah memiliki 

mekanisme publikasi 

sendiri melalui media 

massa. 

 

b. Undangan Khusus 

dengan cara mendekati 

orang tertentu. 

Undangan khusus ini 

kepada Tokoh 

Masyarakat yang 

diyakini memiliki 

kapabilitas dan 

popularitas sehingga 

nantinya kan menjadi 

vote getter. Terhadap 

undangan khusus ini 

biasanya PAN sudah 

membangun 

komunikasi sejak lama. 

3. C

. 

Pertimbangan parpol 

dalam memilih bakal 

calon 

a. Petahana/Incumbent; 

b. Kader Partai; 

c. Basis Masa; 

 

a. Petahana yang 

kinerjanya bagus. 

 

b. Sedangkan kader 

partai yang 

dicalonkan adalah 

kader yang loyal 

terhadap partai 

dan mempunyai 

nilai jual. 

 

c. Terkait basis 

masa, PAN juga 

memanfaatkan 

jaringan 

Organisasi  yang 

berada 

dibawahnya. 

4. D

. 

Latar belakang 

profesi bakal calon 

Latar belakang profesi bakal 

calon tidak menentukan secara 

Tidak melihat dari 

profesi dan latar 



yang diinginkan khusus profesi seperti apa 

yang diinginkan, hanya saja 

harus sesuai dengan ketentuan 

dan kemauan dalam PAN kota 

Jambi. 

belakang bakal calon 

tetapi melihat 

ketokohan di 

masyarakat seperti 

apa.Siapa yang punya 

kapasitaspopularitas 

serta akseptabilitas. 

5. E

. 

 

Program yang 

diharapkan parpol 

terhadap bakal calon 

 

Semua program yang terdapat 

di kuesioner semuanya masuk 

akan tetapi tidak dijelaskan 

secara khusus program apa 

yang diharapkan, akan tetapi 

mengikuti manifesto 

perjuangan partai dan 

kebutuhan masyarakat. 

 

 

Semua program 

Program masuk dalam 

visi misi walikota maka 

tugas PAN adalah ikut 

menerjemahkan 

program tersebut.  

Selain itu PAN Juga 

mengharapkan adanya 

inovasi dan kreativitas 

terkait program. 

 

 

1. Ketentuan Tertulis Perekrutan Bakal Calon Kepala Daerah 

Adanya ketentuan tertulis dalam perekrutan bakal calon kepala daerah 

adalah untuk memastikan apakah dalam merekrut calon kepala daerah 

didasarkan pada aturan atau tidak. Hal ini penting karena menyangkut soal 

asas legalitas dan kepastian hukum sehingga dapat menjamin adanya 

persamaan kesempatan (equality of opportunity) bagi setiap kader atau non 

kader ketika ingin maju menjadi calon kepala daerah terkait dengan ketentuan 

tertulis ini, ada dua hal yang perlu digarisbawahi. 

Bahwa PAN dalam melakukan perekrutan bakal calon kepala 

daerahsecara umumdidasarkan oleh aturan tertinggi partai yaitu AD/ART. 



Instrumen hukum berupa AD/ART digunakan sebagai rujukan dasar dan awal 

ketika partai ingin merekrut bakal calon kepala daerah. PANmenggunakan 

AD/ART; Keputusan Internal (Rakernas) dan Pedoman Organisasi.19 Adapun 

Pedoman organisasi ditentukan di forum Rapat Kerja Nasional oleh Pengurus 

Pusat. Meski pedoman organisasi ditentukan oleh pusat, daerah diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan perekrutan. Hasil 

aspirasi itulah yang kemudian dijadikan rumusan bersama di dalam pedoman 

organisasi. 

2. Informasi Bakal Calon 

Dari Partai Amanat Nasional yang menjadi objek penelitian ini, maka 

dalam hal penginformasian pembukaan bakal calon kepala daerahdapat dibagi 

ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu terbuka danundangan khusus.20 Pertama, 

kategori terbuka. Yaitu PAN yang melakukan penginformasian terbuka 

kepada masyarakat baik kader maupun non kader, melalui media massa dan 

media elektronik bahwa Partai sedang mengadakan rekruitmen 

ataupendaftaran untuk menjaring calon kepala daerah. Tujuan dari melakukan 

pendaftaran terbuka tersebut adalah agar penjaringan yang dilakukan lebih 

luas dan memberikan akses kepada masyarakat. Sehingga menunjang fungsi 

dari Partai Politik itu sendiri sesuai UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 

Tahun 2011 tentang Partai Politik. Akan tetapi, yang menjadi catatan adalah 

walaupun dilakukan terbuka kepada seluruh masyrakat, mereka yang 

                                                           
19Wawancara dengan H.Bakri, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN Jambi , 12Juni 2018. 
20Wawancara dengan Wiwid Iswara, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PAN Kota Jambi , 16 
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mendaftar tetap harus tunduk kepada ketentuan Partai dan mengikuti 

pendidikan kaderisasi serta proses seleksi. 

Kedua, kategori mekanisme undangan khusus dengan kriteria tertentu 

sesuai kebutuhan. Yaitu PAN mengundang. Bahkan lebih lanjut, PAN 

mengungkapkan bahwa undangan khusus ini juga berfungsi untuk 

mendapatkan tokoh dengan popularitas tinggi sebagai vote getter atau penarik 

suara. 

3. Pertimbangan Dalam Memilih 

Dalam memilih bakal calon kepala daerah tingkat Kota Jambi, 

PAN memiliki pertimbangan. PAN mempertimbangkan petahana atau 

incumbent yang memiliki kinerja baik, kader partai yang loyal terhadap 

partai dan mempunyai nilai jual, dan memilih bakal calon dari basis masa 

PAN, seperti memanfaatkan jaringan organisasi besar dan organisasi lain 

yang berada dibawahnya dan menekankan pada seseorang yang mau dan 

mampu berjuang untuk partai yang kemudian para bakal calon itu bersedia 

menjalani segala pendidikan kader di partai serta mempertimbangan kader 

partai, figur/ketokohan, lalu putra daerah. 

Melihat penjabaran di atas, kader PAN menjadi pertimbangan 

dominan dalam penelitian. Sehingga, dalam penelitian ini menganggap 

eksistensi seorang kader masih sangat penting untuk menunjang roda 

organisasi hingga diharapkan mampu menjadi wakil dari PAN menjadi 

kepala daerah kota Jambi. 



Akan tetapi, fenomena kepala daerah dari partai politik yang bukan 

merupakan kader seperti selebritis masih sering dijumpai oleh masyarakat. 

Peneliti berpendapat bahwa sudah seharusnya partai politik lebih selektif 

lagi dalam memutuskan siapa bakal calon yang akan diusung untuk 

bertarung dalam pemilu kepala daerah selanjutnya yang akan mendatang, 

tidak lagi mementingkan keuntungan suara semata, tetapi mengedepankan 

kualitas diri calon menjadi hal yang paling utama. 

4. Latar Belakang Profesi 

Dalam penelitian ini PAN tidak melihat keinginan latar belakang 

profesi dan tidak memiliki pertimbangan khusus mengenai pekerjaan apa 

yang menjadi latar belakang dari para bakal calon, sehingga baik 

Pengusaha, Purnawiran militer/Polri, Artis, Pejabat pemerintah, 

Agamawan, Akademisi maupun pekerjaan lain asal bakal calon tersebut 

sesuai dengan persyaratan dan bersedia berjuang untuk PAN, maka tidak 

ada pertimbangan khusus mengenai latar belakang pekerjaannya asal 

sesuai dengan syarat-syarat pemilihan calon kepala daerah PAN yakni 

ketokohan bakal calon di masyarakat serta kapasitas, popularitas, dan 

akseptabilitas.21 

Melihat penjabaran seperti di atas, maka PAN dalam penelitian ini 

tidak menentukan latar belakang profesi tertentu untuk menjadi bakal 

calon kepala daerah yang diusung dalam pemilihan umum 2018 , Dengan 
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demikian, PAN telah memenuhi bunyi UU Parpol yang tidak mengizinkan 

seorang PNS/TNI Polri yang masih menjabat untuk menjadi kadernya 

hingga menjadi kepala daerah. 

Maka kualitas diri dari seorang bakal calon harus sangat menjadi 

pertimbangan utama PAN untuk mengusung calonnya. Sehingga, dari latar 

belakang profesi apapun, jika sudah ditempa pendidikan politik dengan 

baik, tentu akan menjadi kepala daerah yang dapat melayani masyarakat 

dengan baik pula. 

5. Program Yang Diharapkan PAN 

PAN yang menjadi responden dalam penelitian ini dari keempat 

responden dan sebanyak 6 (enam) pilihan program yang disediakan dalam 

kuisioner beserta pilihan bebas dari responden, faktanya tidak 

menunjukkan pilihan yang begitu bervariasi.Responden menyatakan 

bahwa program yang menjadi alternatif tersebut ialah program yang dinilai 

sesuai dengan tujuan dan ideologi partai politik. 

Dalam penentuan program yang penulis temukan dari hasil 

penelitian bahwa responden yang mengemukakan bahwa program yang 

dipilih tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan masyarakat di Kota 

Jambi dan program itu fleksibel asalkan sesuai dengan manifesto 



perjuangan partai, AD/ART, atau pedoman partai, dan tujuan bernegara 

Indonesia.22 

Adapun terkait latar belakang pengurus PAN saat ini ada yang 

pensiunan PNS, pengusaha, swasta, ada kader murni. Peneliti kemudian 

juga mengkonfirmasi terkait sebutan PAN yang disebut Partai Artis 

Nasional. DPD PAN menanggapinya bahwa kebijakan menjadikan artis 

sebagai calon kepala daerah adalah bagian dari strategi oleh pusat untuk 

menarik suara. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa PAN sadar di 

beberapa daerah ada yang sulit untuk mendapatkan suara. Jika dipaksa 

murni kader di daerah yang sulit mendapatkan suara, maka PAN terancam 

tidak menang dan tidak mendapatkan kursi. Maka dipilihnya artis sebagai 

calon kepala daerah merupakan solusi untuk menggerus suara. 

 

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Partai Amanat Nasional Dalam 

Menentukan Kebijakan Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah Pemilu 

Tahun 2019 

Terkait pertimbangan DPD PAN Kota Jambi dalam menentukan Bakal 

Calon Kepala Daerah dalam pemilu 2018 yang telah berlangsung pada tanggal 

27 Juni 2018 memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat. Yang 

pertama ialah faktor pendukung, yaitu antara lain: 
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a. Bahwa terkait dengan perekrutan bakal kepala daerah, PAN memiliki 

beberapa instrumen hukum yaitu AD/ART secara khusus kemudian 

dijabarkan melalui keputusan internal berupa forum Rapat Kerja 

Nasional, lalu teknisnya dincantumkan dalam pedoman teknis. 

Adapun dalam menyusun pedoman teknis, daerah diberikan 

keleluasaan untuk menyampaikan aspirasi atau inspirasi terkait model 

perekrutan calon kepala daerah di daerah. Tentu hal ini sinkron 

dengan Visi Misi ketua umum yang salah satunya melakukan 

otonomisasi pengkaderan. 

b. PAN sangat mengutamakan kader partai dan basis masa 

organisasiuntuk dijadikan calon kepala daerah sehingga proses 

pengkaderan berjalan dan menghindarkan adanya calon kepala daerah 

dadakan yang berdasarkan pertimbangan pragmatis tertentu. 

c. Pengkaderan di PAN sudah cukup baik dengan beberapa tahapan. 

PAN adalah bagian dari eksekutif di Kota Jambi, sehingga secara 

politik akan menguntungkan PAN dalam pemilu 2018 dan pemilu 

yang akan datang. 

Adapun yang menjadi faktor penghambatnya ialah terkait dengan 

publikasi perekrutan calon kepala daerahsering terkendala secara teknis, yaitu 

kurangnya hubungan berkoordinasi dengan Komite Pemenangan Pemilu 

Nasional (KPPN), Komite Pemenangan Pemilu Wilayah, dan Komite 

Pemenangan Pemilu Daerah. Artinya dalam hal publikasi , daerah tetap harus 



memperhatikan instruksi KPPD itu. Selain itu juga harus menyesuaikan 

dengan tahapan yang ada di KPU. 

 


