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A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum1, sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 1ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945.Salah satu ciri negara hukum yaitu adanya sistem demokrasi yang 

berkedaulatan rakyat. Penyelanggaraan sistem demokrasi negara harus 

bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Seiring dengan dinamika 

dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak 

lagi dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang 

absah.2 

Paradigma pemerintah sebagai a governing process ditandai oleh 

praktek pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus-konsensus etis antara 

pemimpin dengan masyarakat. Pemerintahan dijalankan kesepakatan-

kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi dan diskursus yang berlangsung 

dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang 

kekuasaan telah menemukan bentuknya disini.3 Dalam konteks ini, 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak 

semata-mata didasarkan pada pemerintahan, tetapi dituntut adanya 
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keterlibatan seluruh elemen, baik intern birokrasi, maupun masyarakat dan 

pihak swasta. Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah 

didekatkan dengan yang diperintah, atau dengan kata lain terjadi 

desentralisasi dan otonomi daerah.4 

Demokrasi kini menjadi pilihan politik bagi mayoritas negara di dunia, 

hal ini karena demokrasi dianggap yang terbaik dibanding sistem politik 

lainnya. Demokrasi pun disebut-sebut dapat mengakomodir segala kebutuhan 

politik rakyat terhadap negara, yakni partisipasi politik yang terdistribusi baik 

lewat lembaga-lembaga parlementer maupun ekstra parlementer.Selain itu, 

terkait dengan status aktif warga negara di mana negara memberhak kepada 

setiap warganya untuk ikut serta dalam hal pemerintahan. Rakyat sebagai 

penerima kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah juga dapat ikut  

dan ambil bagian dalam mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat 

negara sehingga eksistensi rakyat pun tidak dinegasikan. Secara implisit, 

setiap warga negara terbagi atas dua golongan, yakni mereka yang 

menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara, lalu yang kedua adalah 

mereka atau warga negara yang menjadi fungsi dan tujuan tersebut.5 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen atau pilar yang sangat 

penting dalam suatu negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi, 

terlebih bagi negara Indonesia. Pemilu merupakan pranata yang berfungsi 

untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, 
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keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. 

6Apabila sebagian besar atau seluruh kelompok sosial politik yang ada dalam 

masyarakat terwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan baik di pusat 

maupun daerah, niscaya terpenuhilah prinsip kedaulatan rakyat. Mekanisme 

pemilu pada lembaga-lembaga perwakilan juga harus berjalan sesuai asasnya, 

yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip 

keabsahan pemerintahan secara prosedural dan substansial yang 

mensyaratkan keterbukaan pertanggung jawaban politik dan mekanisme 

kontrol yang kuat dan efektif akan senantiasa terwujud apabila asas pemilu 

tersebut terimplementasikan dalam praktik.7 

Salah satu ciri negara hukum yang demokratis adalah penyelenggaraan 

pemilihan umum untuk memilih pemimpin secara langsung. Pemilihan umum 

ada 2, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta pemilihan 

umum legislatif dan kepala daerah. Tulisan ini akan membahas lebih rinci 

ialah tentang pemilihan kepala daerah.   

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Langsung atau sering disebut Pilkada Langsung 

merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di 

daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk 

memilih calon-calon yang didukungnya. 

                                                           
6 Mohtar Pabotinggi, Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 

1998, hlm. 2. 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Calon Gubernur, Bupati, dan 

Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, 

gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi.8 

Sebagaimana ketentuan tersebut, maka tegas kiranya partai politik 

(parpol) dinyatakan sebagai infrastruktur politik yang memiliki peran utama 

untuk melakukan rekrutmen kepemimpian politik dalam rangka pengusulan 

calon kepala daerah yang akan diikutkan pada kontestasi pemilu.Dengan 

demikian, Parpol dapat menempatkan kader-kader terbaiknya, kemudian 

menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat untuk dibuat 

kebijakan pemerintah.9 Kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas, 

berkapabilitas serta berintegritas dalam berpolitik tentu dapat mewujudkan 

citra parpol dan lembaga pemerintah yang semakin baik dimata publik. 

Persoalan yang kini muncul ialah belum terciptanya pola rekrutmen 

kepemimpinan politik oleh parpol yang ideal. Menurut peneliti, salah satu 

kriteria ideal tersebut ialah terbuka kesempatan yang luas bagi bakal calon 

serta meratanya latar belakang bakal calon atas dasar kualitas, kapabilitas, 

dan integritas. Sementara faktanya, kebanyakan terdapat pragmatisme politik 

yang kepala daerah berlatar belakang sebagai pengusaha dan selebritis. 
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Sebagai gambaran, baru-baru ini Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli 

periode jabatan 2016-2021 tersangkut kasus korupsi di tahun 2018 di bulan 

Februari atas dugaan suap RAPBD Jambi tahun anggaran 2018 oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK). Zumi Zola merupakan kader dari Partai 

Amanat Nasional yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Provinsi 

Jambi 2015-2018. Setelah resmi ditahan oleh KPK, Zumi Zola dipecat dari 

keanggotaan PAN dan dinon-aktifkan statusnya sebagai Gubernur Jambi. 

Untuk itu kedudukan parpol dalam sistem pemerintahan demokrasi 

sangatlah penting khususnya berkaitan dengan rekrutmen kepemimpinan 

politik pada pelaksanaan pemilu. Namun, permasalahan rekrutmen 

kepemimpinan politik sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti masih 

mengganjal upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Untuk itu, 

sebagai upaya merawat demokrasi di Indonesia, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian hukum terhadap partai politik yangakan melakukan 

proses rekrutmen calon kepala daerah yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) 

Kota Jambi. Dengan itu penulis dapat mengetahui dan menambah 

pengetahuan terhadap proses Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Jambi 

dalam menjalankan fungsi rekrutmen politiknya dan membangun koalisi 

politik dalam menyambut Pilkada Jambi 2018.  

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Pertimbangan Partai Politik dalam 

Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah 



Tahun 2018 : Studi Kasus terhadap Partai Amanat Nasional Kota 

Jambi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

diambil suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan Partai Amanat Nasional Kota Jambi dalam 

menentukan pertimbangan bakal calon kepala daerah Kota Jambi pada 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018 ? 

2. Apakah yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam 

menentukan pencalonan kepala daerah oleh Partai Amanat Nasional di 

Kota Jambi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan persyaratan kebijakan penetapan 

bakal calon kepala daerah oleh Partai Amanat Nasional Kota Jambi. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 

Partai Amanat Nasional dalam penentuan bakal calon kepala daerah 

dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018. 

D. Manfaat Penelitian 



Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari 

penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang peneliti kelompokkan 

menjadi dua yaitu: 

1. Secara teoritis 

a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan ketatanegaraan 

khususnya yang berhubungan dengan kepartaian dan pemilu yang 

ideal di Indonesia. 

b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu 

referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan terkait 

mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Masyarakat, sebagai salah satu bahan untuk mengetahui 

pertimbangan partai politik di Kota Jambi dalam menentukan 

kebijakan bakal calon kepala daerah dalam Pilkada 2018. 

b. Bagi Partai Politik, sebagai bahan evaluasi terhadap mekanisme 

penentuan bakal calon kepala daerah Pilkada 2018. 

c. Bagi Pemangku Kebijakan, agar dapat menjadi pertimbangan dalam 

merancang sistem kepartaian dan pemilu yang ideal. 

d. Bagi Peneliti, dalam rangka proses menjalankan fungsi pendidikan, 

penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 

E. Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini peneliti mencoba untuk mempertajam rumusan masalah 

yang telah dirumuskan sebelumnya dengan cara menampilkan tinjauan 

pustaka yang berkaitan dengan tema hukum yang sedang diteliti. Penyusunan 

kerangka teori ini ditujukan untuk menganalisis pertimbangan Partai Amanat 

Nasional Kota Jambi dalam penentuan bakal calon kepala daerah pada 

pemilihan umum kepala daerah tahun 2018. Penelitian ini menggunakan tiga 



landasan teori yaitu teori Demokrasi, teori Partai Politik, dan teori Pemilihan 

Kepala Daerah. 

1. Demokrasi  

Demokrasi secara bahasa merupakan keadaan negara dimana dalam sistem 

pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi 

berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, 

dan kekuasaan oleh rakyat. Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar 

hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah 

yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, 

termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan 

menentukan kehidupan rakyat. Dengan kata lain, bahwa negara yang menganut 

sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak 

dan kemauan rakyat. 

Adapun kekuasaan ditangan rakyat mengandung tiga pengertian, yaitu: 

pemerintahan dari rakyat(government for the people) ;  pemerintahan oleh 

rakyat (government by people) ; dan pemerintahan untuk rakyat (government 

for people).10Untuk menjalankan demokrasi tersebut harus ada jaminan 

kebebasan berkeyakinan, berpendapat dan berserikat. Dikebanyakan negara 

demokrasi, pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi 

itu.11Dengan kata lain pemilihan umum merupakan suatu konsekuensi logis 

dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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1945, Prenada Media, 2010, hlm.69. 
11Miriam Budiarjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik, edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2008, hlm. 461. 



Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga 

negara berhak ikut aktif dalam proses politik.12Adanya ketentuan mengenai 

Pemilu dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi 

Pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan 

rakyat.13 

2. Partai Politik 

Partai Politik (Parpol) menurut Miriam Budiardjo merupakan organisasi 

politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.14 Hal ini 

sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Djenal Hoesen bahwa: 

“Tanpa organisasi Parpol tidak mungkin ada penyaluran pernyataan prinsip, 

evolusi yang tertib dalam merumuskan kebijaksanaan, dan pelaksanaan yang 

teratur daripada alat konstitusional yang berupa pemilihan parlemen dan 

seterusnya. Sebaliknya, besar kemungkinan akan timbul jika tidak ada 

organisasi Parpol berupa gerombolan dan komplotan liar, permintaan-

permintaan dan petisi kepada pemerintah, persetujuan-persetujuan rakyat,akan 

adanya protes-protes masyarakat.” 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok 

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

cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan 

politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional 

untuk melaksanakan programnya.15 Fungsi partai politik antara lain sebagai 

sarana komunikasi politik, sosialiasi politik, rekrutmen politik, dan sarana 
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pengatur konflik.16Dengan demikian, partai politik mempunyai posisi (status) 

dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi.Partai 

politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat 

pelembagaannya (the degree of institutionalization) dalam setiap sitem politik 

yang demokratis.17Untuk itu dapat dikatakan bahwa sebenarnya esensi dari 

partai politik adalah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan sistem politik 

yang demokratis. 

Partai politik adalah salah satu sarana untuk mewujudkan sistem politik 

yang demokratis. Karena dalam sistem politik yang demokratis salah satu 

cirinya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia. Partai politik itu sendiri 

berdiri berdasarkan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Affan Gaffar 

menyatakan bahwa dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga 

masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di 

dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (freedom of expression), hak 

untuk berkumpul dan berserikat (freedom of assembly), dan hak untuk 

menikmati pers yang bebas (freedom ofthe press)18.Selain itu dalam sistem 

politik yang demokratis itu masyarakat diberikan kewenangan atau hak untuk 

menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Hal ini menjadi 

konsekuensi yang logis dari sebuah sistem yang bernama kedaulatan rakyat. 

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

                                                           
16Ibid. 
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Wujud nyata dari demokrasi adalah pemilihan umum (Pemilu), akan 

tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilu. Walaupun hanya salah satu 

aspek dari demokrasi, Pemilu yang demokratik merupakan salah satu 

aspek Pemilu yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang 

demokratik. Pemilu dalam teori demokrasi liberal merupakan penghubung 

antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah 

kecil pejabat. Warga negara memilih pemimpinnya dan melalui mereka 

diputuskan isu-isu harian yagn substantif.19 

Pilkada merupakan salah satu tempat dimana biasanya Partai Politik 

menunjukan eksistensinya dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, 

dengan merekrut dan menyeleksi para warga daerah yang berbakat untuk 

kemudian diorbitkan menjadi Pemimpin Daerah. Rekrutmen ini dilakukan 

untuk menempati jabatan-jabatan publik yang strategis secara demokratis 

di tingkat daerah.20 Pilkada bagian dari penataan strukturs kekuasaan 

makro agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme checks and balances 

diantara lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah. 

Masyarakat mengharap pula agar Pilkada dapat menghasilkan Kepala 

Daerah yang akuntabel dan berkualitas. Kepala Daerah yang berkualits 

tentunya akan membawa kemajuan pada daerah melalui kebijakan-

kebijakan yang dibuatnya untuk daerah yang bersangkutan.21 
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Dalam pelaksanaan Pilkada, Indonesia menganut sistem Pilkada 

langsung yang dimulai sejak Juni 2005. Pilkada langsung memberikan 

kesempatan pada rakyat untuk memilih Kepala Daerahnya secara langsung 

melalui mekanisme pemungutan suara.Dengan pemilihan langsung, rakyat 

dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang 

dikehendaki secara bebas dan rahasia. Mereka dapat melalukan control 

atas jalannya pemerinthan yang sudah mendapat mandat langsung dari 

rakyat.22 

Pilkada dalam upaya demokrasi bertujuan untuk mencari pemimpin 

daerah yang berkualits dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah 

satu prinsip demokrasi yang terpenting ialah pengakuan terhadap 

perbedaan dan penyelesaian perbedaan secara damai. Tidak berarti semua 

perbedaan harus dipadukan, karena kenyataanya memang ada perbedaan-

perbedaan yang tidak mungkin terkompromikan. Agar perbedaan itu tidak 

melahirkan persengketaan, harus diciptakan aturan main yang dibuat 

bersama dan ditaati bersama.23 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
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Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu 

perpaduan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan 

berbagai unsur empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti 

implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) 

terhadap perilaku orang atau badan hukum yang dapat memberikan 

informasi atau data penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. 

2. Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi, 

dengan fokus kajian menganalisis pertimbangan beserta faktor pendukung 

dan penghambat Partai Amanat Nasional Kota Jambi dalam menentukan 

kebijakan penentuan bakal calon kepala daerah tahun 2018. 

3. Subyek Penelitian 

Pihak-pihak atau orang yang dipilih peneliti untuk memberikan 

informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti yaitu Partai 

Amanat Nasional Kota Jambi dan selain itu peneliti juga memilih beberapa 

akademisi dan masyarakat untuk menunjang kelengkapan informasi/data 

atas masalah yang diteliti. 

4. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder.Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara, 

observasi, maupun kuesioner terhadap subyek penelitian. 

Data sekunder meliputi beberapa bahan hukum yakni bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum 



primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau 

kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya bahan hukum sekunder (secondary sources of 

authorities) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang 

erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya, hasil karya 

ilmiah para sarjana/ahli hukum maupun non hukum, hasil-hasil penelitian 

terdahulu, jurnal, risalah putusan dan sebagainya. 

Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

literatur pendukung yang berupa kamus dan ensiklopedia. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi kepustakaan (library research).  

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, mengkaji dan 

menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian di atas.Juga 

mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini 

untuk di analisa sesuai dengan judul penelitian tersebut di atas. Studi 

pustaka dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, 

dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota. 



b. Wawancara  

Wawancara adalah mekanisme tanya jawab untuk menggali 

informasi kepada narasumber yang telah ditetapkan sebagai subyek 

penelitian. Wawancara sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap 

beberapa akademisi, masyarakat, dan Partai Amanat Nasional Kota 

Jambi. 

c. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan hukum sosiologi, yaitu dengan mengkaji kondisi nyata yang 

terjadi di masyarakat kemudian dianalisis dengan mengkaitkannya 

terhadap norma peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dari 

pustaka yang relevan dengan pokok bahasan. 

d. Metode Analisis Data 

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian 

data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang 

didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu 

hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. 

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara 

kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan 

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;  

b) Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;  



c) Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis 

untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan 

nantinya. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan para pembaca memahami materi penulisan ini, maka 

sistematika penulisannya disusun sebagai berikut : 

BAB I  

Menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

Bab II 

Tinjauan umum tentang pemilihan kepala daerah dalam sistem 

demokrasi, dimana dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai 

demokrasi, kedudukan kepala daerah tatanan demokrasi, kedudukan 

kepala daerah dalam daerah otonom dan prinsip pemerintahan dalam 

islam. 

Bab III 

Tinjauan umum tentang kedudukan partai politik dalam sistem 

demokrasi, pada bagian ini penulis akan membahas tentang partai politik, 

fungsi dan tujuan partai politik dan hubungan antara partai politik, 

pengisian jabatan kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. 

Bab IV  



Pembahasan. Pada bab ini berisi uraian deskripsi data dan analisis 

terkait pertimbangan Partai Amanat Nasional Kota Jambi beserta faktor 

pendukung dan penghambat Partai Amanat Nasional Kota Jambi dalam 

menentukan kebijakan penentuan bakal calon kepala daerah dalam 

pemilihan umum kepala daerah tahun 2018. 

Bab V  

Penutup. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil 

penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat 

bagi perkembangan hukum ke depan, khususnya di bidang hukum 

ketatanegaraan. 

 

 

 


