
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis terhadapPartai Amanat Nasional yang 

menjadi responden penelitian, kini saatnya penulis hendak menyimpulkan 

hasilnya sebagai berikut. 

1. Bahwa aspek yang penulis jadikan variabel untuk menentukan 

pertimbangan parpol dalam menentukan bakal calon kepala daerah pada 

Pemilihan umum kepala daerah tahun 2018 telah cukup jelas 

menggambarkan realita partai politik dalam aktivitasnya melakukan 

rekrutmen kepemimpinan politik.  

Pada aspek yang pertama, Partai Amanat Nasional telah mengatur 

ketentuan rekrutmen jabatan politik dalam AD/ART, yang kemudian 

ketentuan AD/ART tersebut menjadi basis rujukan untuk menyusun 

pedoman tertulis secara lebih lanjut dan teknis.  

Aspek yang kedua, berkaitan dengan metode PAN dalam 

menginformasikan kegiatan rekrutmen kepada publik, danPAN dalam 

memberikan menginformasikan responden secara terbuka dengan 

menggunakan media massa. 

Aspek yang ketiga, mengenai hal yang dipertimbangkan PAN dalam 

memilih calon, ditunjukkan bahwa “kader partai” adalah status yang 

paling utama dipertimbangkan oleh parpol, yang selanjutnya diikuti 



dengan pertimbangan status petahana, ketokohan, dan basis dukungan 

massa.  

Sementara aspek yang keempat berkaitan dengan latar belakang 

profesi yang potensial dipertimbangkan PAN secara tegas menyatakan 

profesi yang cukup dipertimbangkan dalam penentuan bakal calon ialah 

profesi akademisi dan agamawan, selain itu terdapat parpol yang tegas 

mengecualikan profesi TNI, POLRI, dan PNS untuk menjadi calon kepala 

daerah. Sedangkan aspek yang terakhir berkaitan dengan program yang 

diharapkan PAN terhadap bakal calon, dalampenentuan program yang 

penulis temukan dari hasil penelitian 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. 

 

2. PAN mengalamibeberapa kondisi yang dapat mendukung dan 

menghambat kegiatan rekrutmen jabatan politik ini. Terbangunnya 

sistem rekrutmen yang tertuang dalam pedoman tertulis partai dinilai 

sebagai kondisi yang mendukung PAN untuk menyediakan calon yang 

berkualitas. PAN yang menjadi subjek penelitian ini merupakan partai 

yang telah berkiprah lama dan tergolong peserta Pemilu, maka basis 

massa/konstituen dan sayap-sayap partai telah terbangun kuat, sehingga 

eksistensi/popularitasnya dihadapan publik menjadi kekuatan yang 

mendukung parpol dalam menentukan bakal calon kepala daerah. 



Sementara pada aspek sebaliknya, ketersediaan SDM kader yang terbatas 

dari sisi kapabilitas dan popularitas dirasa menghambat PAN dalam 

menentukan bakal calon. Selain itu, konflik internal PAN dan persaingan 

dalam mempublikasikan diri kepada publik menambah daftar yang 

menghambat aktivitas ini.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil studi dalam penelitian ini, penulis mengajukan 

saran sebagai berikut,  

1. Terhadap partai politik dalam menentukan bakal calon kepala daerah 

agar tidak hanya mendasarkan pada pertimbangan pragmatis belaka, 

namun tetap mengutamakan kualitas calon. Selebihnya, kaidah 

demokratis yang menjadi ruh mekanisme rekrutmen jabatan publik ini 

harus diterjemahkan partai politik bahwa proses rekrutmen jabatan 

politik dilaksanakan secara transparan meskipun tidak semua partai 

politik melakukan rekrutmen ini secara terbuka.  

2. Bagi masyarakat yang berniat mengajukan diri sebagai pejabat politik 

hendaknya mempersiapkan kompetensi dirinya, sebab menjadi calon 

kepala daerah tidak hanya urusan kemampuan materiil namun juga 

harus memperhatikan kualitas diri. 

 


