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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Negara Indonesia adalah Negara hukum,
1
 dengan demikian segala sesuatu 

yang ada dalam pemerintahan ini di atur dalam konstitusi yakni Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat sejarah konstitusi ini, 

terjadi empat kali perubahan. Yakni perubahan pertama Undang-Undang Dasar 

1945 pada tahun 1999, perubahan kedua Konstitusi RIS pada tahun 2000, 

perubahan ketiga Dekrit 1950 pada tahun 2001 dan perubahan terakhir yaitu 

perubahan ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 pada tahun 2002. 

Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Bab VI Pasal 18 mengatur tentang 

pemerintahan daerah. Suatu pemerintahan pastilah memiliki seorang pemimpin, di 

daerah inilah pemimpin disebut sebagai Kepala Daerah. Memperoleh seorang 

Kepala Daerah tentu saja harus melewati proses terlebih dahulu. Proses inilah 

yang bernama pemilihan umum Kepala Daerah atau biasa disebut Pilkada. 

Merekrut Kepala Daerah didasarkan atas kepentingan politik masyarakat 

setempat, sehingga pemerintah pusat mengangkat calon berdasarkan atas aspirasi 

masyarakat melalui partai politik bersangkutan. Pemilihan umum Kepala Daerah 

merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal.  

                                                           
1
 Lihat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia  1945. 
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Dewasa ini, pelaksanaan pemerintahan daerah menjadi bagian integral dari 

kemauan politik pemerintah pada tingkat pusat, yakni dengan memperkuat posisi 

pemerintah (birokrasi), dalam konteks rekrutmen Kepala Daerah oleh partai 

politik banyak menimbulkan problematika bagi proses demokrasi. Misalnya, 

cenderung memelihara praktik-praktik KKN, proses rekrutmen tidak berlangsung 

secara terbuka dan partisipatif seperti idealnya ciri-ciri pemilihan umum itu 

sendiri. Tidak hanya itu, proses rekrutmen tidak dibangun relasi yang baik antara 

partai politik dan masyarakat sipil, proses kampanye yang sebagai bagian dari 

mekanisme rekrutmen tidak di manfaatkan dengan pengembangan ruang publik 

yang demokratis seperti yang di cita-citakan untuk dijadikan sarana kontrak sosial 

membangun visi bersama melainkan hanya sebagai ajang obral janji. 

Ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang Pilkada yakni UU No 22 

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah namun hanya mengatur beberapa hal 

yang mendasar, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah dipilih secara langsug oleh rakyat 

melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemudian diikuti 

oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perppu 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 

 Penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 inilah sebagai penyempurnaan dari 

Undang-Undang sebelumnya. Undang-Undang ini penuh dengan konsep yang 

bernuansa demokratis dan menganut sistem otonomi. Oleh karena itu, Calon 
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Kepala Daerah haruslah orang yang mendapat kepercayaan besar dari rakyat. 

Peristiwa tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam mengingat sistem 

rekrutmen merupakan langkah pertama pemilihan kepala daerah merupakan 

cerminan dari kehidupan bangsa Indonesia di tingkat nasional. 

 Terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkuatalitas adalah 

yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas merupakan 

tujuan ideal dari penyelenggaraan pilkada. Hal ini sejalan dengan konsep 

demokrat maksimalis dimana demokrasi bukan sekadar kontestasi dan partisipasi. 

Problematika rekrutmen politik dalam sistem politik Indonesia dalam 

konteks politik parlemen, ada sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses 

membangun demokrasi. Dimana demokrasi secara sederhana adalah salah satu 

instrumen dalam mencapai tujuan negara melalui pemberdayaan rakyat dalam 

proses bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih terkenal dengan 

sebutan pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat, sehingga dapat dipahami bahwa 

hubungan antara partai politik, pemilihan umum Kepala Daerah dan demokrasi 

dapat diibaratkan suatu mobil yang berjalan menuju suatu tempat tertentu untuk 

menyenangkan semua penumpangnya.  

 Tetapi realitanya pola oligarki elite itu tidak demokratis, melainkan seperti 

yang telah di singgung di atas yang terjadi adalah cenderung memelihara praktik-

praktik KKN yang sangat tertutup. Pola tidak menghasilkan parlemen yang 

representatif melainkan parlemen bertipe partisan yang lebih loyal kepada partai 

politik. Bukan hanya itu, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan 
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partisipatif. Pihak kandidat sama sekali tidak mempunyai sense terhadap 

konsituen yang menjadi basisnya karena dia hanya “mewakili” daerah 

administratis (bukan konstituen yang sebenarnya), sehingga pembelajaran untuk 

membangun akuntabilitas dan responsivitas yang diidealkan menjadi sangat 

lemah. Sebaliknya masyarakat juga tidak tahu siapa kandidat yang bakal 

mewakilinya, yang kelak akan membawa dan mempertanggung jawabkan mandat. 

Masyarakat juga tidak bisa menyampaikan suara untuk mempengaruhi kandidat-

kandidat yang duduk dalam daftar calon, karena hal ini merupakan otoritas penuh 

partai politik. Proses dialog yang terbuka antara partai dengan masyarakat hampir 

tidak ada, sehingga tidak ada kontrak sosial dimana masyarakat bisa memberikan 

amanah atau mandat kepada partai. Proses kampanye sebagai bagian dari  

mekanisme rekrutmen tidak di isi dengan pengembangan ruang publik yang 

demokratis, dialog yang terbuka dan sebagai arena kontrak sosial untuk 

membangun visi bersama, melainkan hanya sebagai ajang “show of force”, 

banter-banteran knalpot, dan obral janji. Bagi para pendukung partai, kampanye 

menjadi ajang pesta dan arena untuk menyalurkan ekspresi identitas yang kurang 

beradab, mereka memperoleh jaket, topi, kaos, atribut partai lain secara gratis, 

menerima sembako bahkan uang.   

Maraknya fakta bahwa sistem perekrutan politik di Indonesa sangat buruk 

maka perlu diubah paradigma keanggotaan partai politik. Calon pemimpin-

pemimpin Kepala Daerah harus dianggap sebagai sumber daya yang sangat 

kursial untuk partai. Jadi, mengedepankan kualitas adalah hal terpenting walaupun 

track record bagus tapi moralitas rendah itu menjadi catatan penting.  
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Persoalannya yang sering terjadi adalah kebijakan yang dibuat untuk “mengibuli” 

rakyat. Persoalan pilkada bukan pada partai yg mengusungnya tapi pada figurnya 

karena rakyat akan memilih pemimpin yang dapat dipercaya dan dapat 

mempertanggungjawabkannya sehingga mendapatkan sosok yang di inginkan. 
2
 

Salah satu partai politik yang harus menjalankan proses perekrutan yang 

baik adalah Partai Politik Gerakan Indonesia Raya atau sering dikenal dengan  

sebutan Gerindra memiliki cara dalam merekrut Kepala Daerah dengan membuka 

seluas-luasnya kepada masyarakat kepada putra-putri terbaik bangsa, putra daerah 

yang ingin memperjuangkan daerahnya yang kemudian di uji melalui psikotes, 

wawancara dan dilihat bagaimana kapasitas dalam diri calon tersebut dan 

komitmennya yang kemudian dilihat yang mana Calon Kepala Daerah yang 

memiliki nilai tinggi kemudian dilanjutkan dengan komunikasi politik . Namun 

sayang, dalam partai ini terlihat lebih sangat memprioritaskan kadernya hal ini 

ditujukan untuk menjaga militansi Gerindra. Tetapi jika memang kenyataanya 

Calon Kepala Daerah yang lebih memenuhi syarat dan ketentuan dimana lebih 

mempunyai integritas, komitmen, kapabiltas adalah diluar kader Gerindra, 

Gerindra akan memilih calon tersebut tetapi harus membawa 6 (enam) program 

aksi transformasi bangsa.
3
 

Enam program aksi transformasi bangsa tersebut yaitu pertama,  mampu 

membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Kedua,  mampu 

                                                           
2
 Hasil wawancara dengan John S Keban, Wakil Kepala Kantor Kesekretariatan Golkar 

Yogyakarta pada  Senin, 26 Oktober 2015 pukul 10.00 wib.  
3
 Hasil wawancara dengan Bapak Guntur Yudiyanto, Kepala kantor Kesekretariatan 

Gerindra Yogyakarta pada hari  Kamis, 22 Oktober 2015 pukul 12.00 wib. 
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melaksanakan ekonomi kerakyatan. Ketiga, membangun kedaulatan pangan dan 

energi serta pengamanan sumber daya air. Keempat, meningkatkan kualitas 

pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, 

agama, dan budaya serta olahraga. Kelima, membangun infrastruktur dan menjaga 

kelestarian alam serta lingkungan hidup. Keenam, membangun pemerintahan yang 

bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif.  

Pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015 

dimana Gerindra yang berkoalisi dengan PKB mengusung pasangan calon 

Suharsono-Abdul Halim Muslih bersaing dengan pasangan incumbent Sri Surya 

Widati-Misbakhul Munir, dimana Guntur mengatakan bahwa pasangan yang 

diusungkan oleh PDI Perjuangan terlihat seperti tidak ada yang bisa mengalahkan, 

sosok yang sulit untuk ditandingi, sudah melekat di masyarakat dimana partai-

partai lain yang ingin melawan takut. Namun, Partai Gerindra kali ini berani untuk 

ikut berpartisipasi dengan timbulnya sosok Suharsono dengan semangat 

perubahannya mencoba maju. Gerindra berprinsip tidak ada kata mundur karena 

menganggap ini harga diri yang meskipun kalah namun ini adalah proses pesta 

demokrasi, memberikan pelajaran untuk masyarakat, serta banyak hal yang bisa di 

dapat. Minimal Partai Gerindra berani melangkah melawan untuk menciptakan 

perubahan.
4
 

                                                           
4
 Hasil wawancara dengan Bapak Guntur Yudiyanto, Kepala kantor Kesekretariatan 

Gerindra Yogyakarta pada hari  Kamis, 22 Oktober 2015 pukul 12.00 wib. 
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Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap 

“Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik Menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu Kepala Daerah.” 

B. RUMUS AN MASALAH 

1. Bagaimana sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik 

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ? 

2. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai 

Politik Gerindra dan PDI Perjuangan di Kabupaten Bantul ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, 

maka tujuan dilakukannya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai 

Politik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh 

Partai Politik Gerindra dan PDI Perjuangan di Kabupaten Bantul. 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi 

Kekuasaan pada hakikatnya milik rakyat dan digunakan sepenuhnya untuk 

kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dalam paham demokrasi dikenal adagium 

klasik bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei). Artinya,  
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sumber legitimasi kekuasan tertinggi dan tidak dapat di tawar-tawar adalah 

kedaulatan rakyat.
5
 

Sederhananya, konsep kedaulatan dapat dipahami sebagai konsep kekuasaan 

tertinggi. Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam 

paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyat lah dianggap sebagai pemilik dan 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sehubungan dengan subjek 

kedaulatan, dalam sejarah pemikiran hukum dan politik, dikenal adanya lima teori 

atau ajaran tentang kedaulatan sebagai ide mengenai kekuasaan tertinggi. 

Kelimanya adalah (i) Teori Kedaulatan Tuhan, (ii) Teori Kedaulatan Raja, (iii) 

Teori Kedaulatan Negara, (iv) Teori Kedaulatan Rakyat dan (v) Teori Kedaulatan 

Hukum. Kelima ajaran tersebut berkembang dalam teori dan praktek dalam 

sejarah pemikiran mengenai negara hukum dan negara. Saat ini kebanyakan 

doktrin kedaulatan rakyat digunakan sebagai dasar konsep negara demokrasi di 

zaman modern.
6
 

Pada zaman modern ini, hampir semua negara mengklaim menjadi penganut 

paham demokrasi. Memang harus diakui sampai sekarang  istilah demokrasi itu 

sudah menjadi bahasa umum yang menunjuk pada pengertian sistem politik yang 

ideal dimana-mana. Padahal dulunya, pada zaman Yunani Kuno dari mana istilah 

demokrasi itu berasal, istilah demokrasi itu mempunyai konotasi yang sangat 

buruk. Demokrasi (“demos” + ”cratos” atau “demos” = “kratien” dibayangkan 

                                                           
5
 Joko J.Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, LP2I Press, Semarang, 

2003, hlm. 92. 
6
 Allan Fatchan Gani W dan Harry Setya Nugraha, dalam karya tulis ilmiah Revitalisasi 

Peran Warga Negara dalam Pengawasan Partai Politik: Pemberian Legal Standing Kepada 

Perseorangan atau Kelompok Masyarakat Dalam Usul Pembubaran Partai Politik. 
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orang sebagai pemerintahan oleh salah satu orang (autocracy). Demokrasi 

menurut asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau government or rule by the people, 

dalam bahasa yunani demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan/berkuasa. 

Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat sehingga 

rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang 

sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem 

penyelenggaraan negara itu juga pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat 

itu sendiri. Bahkan, negara yang baik diidealkan juga agar diselenggarakan 

bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan seluruh masyarakat 

dalam arti seluas-luasnya.
7
 

Demokrasi merupakan azas dan sistem yang paling baik di dalam sistem 

politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan 

preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu terang ini: 

demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan 

studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB yakni UNESCO pada awal 1950-

an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” 

sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi 

poliitik dan organisasi sosial modern.
8
 

2. Teori Partai Politik 

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-

anggotanya mempunyai orentasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama bertujuan 

                                                           
7
Ibid. 

8
Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 155. 
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untuk memperoleh kekuasaan politik guna melaksanakan kebijakan-kebijakan. 

(Miriam Budiardjo). 

Partai Politik sebagai suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak 

sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan hak 

memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintah dan melaksanakan 

politik untuk mereka (R.H. Salton).
9
 

Jenis-Jenis Partai Politik : 

a. Asas dan Orientasi 

Parpol Pragmatis adalah Parpol yang mempunyai program dan 

kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu 

(program bergaung situasi dan kondisi). Perubahan pimpinan akan 

berpengaruh pada program. Parpol Doktriner adalah Parpol yang memiliki 

sejumlah program dan kegaiatan konkrit sebagai penjabaran ideologi. 

Pergantian pimpinan tidak berpengaruh pada program. Parpol 

Kepentingan adalah Parpol yang dibentuk atas dasar kepentingan tertentu 

(petani, buruh, agama, etnis, dll) 

b. Parameter Tingkat dan Derajat Kelembagaan Parpol 

Its age yaitu semakin tua usia suatu parpol, ide-ide dan nilai-nilai 

yang dianut di dalam organisasi tersebut akan semakin terlembagakan 

(institutionalized) menjadi tradisi dalam organisasi. Depersonalisasi yaitu 

                                                           
9
Ibid. 
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Parpol adalah institusi, dan tidak dicampur-adukkannya dengan persoalan 

personal atau pribadi para individu yang kebetulan menjadi pengurusnya. 

Organizational Differentiation yaitu mampu mengorganisasikan diri 

sebagai instrumen untuk memobilisasi dukungan konstituennya .
10

 

c. Sistem Kepartaian 

1).  Jumlah Partai Politik 

Satu Partai adalah istilah partai tunggal dipakai baik untuk 

partai yang memang benar-benar merupakan satu-satunya partai di 

dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan 

dominan di antara beberapa partai lainnya.Dua Partai adalah konsep 

sistem dwipartai biasanya diartikan adanya dua partai atau adanya 

beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai.Multi 

Partai yaitu terdapat banyak partai dan pengaruhnya sama-sama 

imbang antara yang satu dengan lainnya.
11

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 

telah memberikan mandat penuh kepada Partai Politik untuk 

melakukan rekrutmen terhadap warga negara menjadi anggota Partai 

Politik, calon anggota DPR dan DPRD, Calon Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah serta Calon Presiden dan Wakil Presiden. 

3. Pemilu dan Pemilukada 

                                                           
10

Ibid. 
11

Ibid. 
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Pemilu adalah wujud nyata dari implementasi demokrasi, meskipun 

demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum. Namun demikian, pemilu 

merupakan salah satu aspek dari demokrasi. Oleh karena itu, lazimnya di negara-

negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi tentu harus mentradisikan 

pelaksanaan pemilu yang periodik untuk memilih para pejabat-pejabat publik baik 

di urusan legislatif maupun eksekutif.
12

 Agar wakil-wakil rakyat benar-benar 

dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri 

oleh rakyat yaitu melalui pemilihan umum (general election). Dengan demikian 

pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk 

memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-

negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (general 

election) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam 

waktu-waktu tertentu.
13

 

Peserta pemilihan umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan 

calon wakil rakyat. Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang 

dicalonkan adalah bersifat pribadi
14

 Akan tetapi, meskipun calon itu bersifat 

pribadi, biasanya mesin politik untuk mendukung pencalonan dan kegiatan 

kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan. Kelembagaan yang 

dimaksud itulah yang biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang 

                                                           
12

Ibid., hlm. vii.  
13

 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, 

hlm. 414.  
14

 Lihat mengenai ketentuan calon peserta pemilu, baik itu bagi calon anggota DPR, 

DPD, DPRD, maupun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 12 Tahun 2003 dan 

UU No. 23 Tahun 2003, sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, Ibid. hlm. 415. 



13 

 

sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, seperti untuk 

kepentingan rekruitmen politik dan komunikasi politik, dan sebagainya.
15

 

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan 

oleh beberapa sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai 

aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang 

dari waktu ke waktu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah 

pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara. Kedua, disamping pendapat 

rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam 

masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun 

karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun 

karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan 

pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah 

penduduk dan rakyat yang dewasa. Keempat, pemilihan umum perlu diadakan 

secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan 

negara, baik dicabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.
16

 

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum ada 4 (empat), yaitu : 

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan 

pemerintahan secara tertib dan damai; 

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan 

mewakili kepentingan rakyat dilembaga perwakilan; 

c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 

d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.
17

 

                                                           
15

Ibid. 
16

Ibid. 
17

Ibid. hlm. 418-419. 
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Adapun asas-asas pemilihan umum yang tercantum dalam Pasal 22 E ayat 

(1) UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Langsung, artinya dimana 

rakyat sebagai pemilih secara langsung menyalurkan hak suaranya kepada partai 

atau orang yang dituju tanpa perantara. Umum,artinya semua warga negara yang 

sudah dan dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang boleh 

mengikuti pemilu (memilih atau dipilih) tanpa ada diskriminasi. Bebas, yaitu 

semua rakyat bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan, pengaruh dan 

tekanan dari siapapun sesuai dengan hati nuraninya. Rahasia,berarti pilihan/suara 

para pemilih dijamin tidak diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Jujur 

yaitu semua pihak yang terlibat dalam pemilu (aparat pemerintah, peserta pemilu, 

pemantau pemilu dan pemilih) harus jujur tidak ada yang curang.
18

 

 Ciri-ciri pemilu demokratis yaitu bersifat kompetitif dimana partai politik 

yang sedang berkuasa, maupun partai-partai oposisi memperoleh hak-hak politik  

yang sama. Pemilu bersifat berkala yaitu pemilu harus diselenggarakan secara 

teratur dengan jarak waktu yang jelas. Pemilu bersifat inklusif yaitu semua 

kelompok masyarakat memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam 

pemilu. Kebebasan pemilih dimana rakyat dapat memilih dalam suasana yang 

bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas dan 

hasilnya tidak dapat dipastikan. 
19

 

                                                           
18

 Lihat ketentuan Pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia 

1945. 
19

 Dikutip dalam Perkuliahan Kepartaian Pemilu oleh Jamaludin Ghafur SH.,MH pada 13 

Oktober 2014. 
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Pemilihan Umum yang sebelumnya hanya dikenal sebagai instrumen untuk 

memilih sebagian anggota DPR dan DPRD (karena yang sebagian lagi diangkat), 

melalui pengkaidahan dalam Pasal 22E UUD 1945 menjadi instrumen untuk 

memilih seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan bahkan untuk memilih 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. 

Untuk pemillihan Kepala Daerah (pilkada), baik provinsi maupun kabupaten 

atau kota, melalui ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan bahwa 

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 

daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 

Asas-asas dari pemilihan umum Kepala Daerah adalah diadopsinya asas-

asas pemilihan umum yang langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah sama dengan penyelenggara 

pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, yakni sebuah 

komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
20

 Peserta 

pemilukada adalah parpol atau gabungan parpol dan/atau perseorangan 

(independen). Pemilukada dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung 

melalui DPRD, dengan pengertian pemilih yang diperluas yakni seluruh warga 

negara yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan dalam sistem terbuka, 

dalam terminologi tekhnis sistem pilkada selama ini dapat dikelompokan menjadi 

pemilihan tidak langsung dan langsung dari rakyat. Sistem dipahami sebagai 

metode sehingga yang dimaksud pilkada langsung adalah pilkada yang 

melibatkan, mendorong, dan membuka akses partisipasi seluruh warga yang 

                                                           
20

 Mukthie Fadjar, Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi...,Op. Cit., hlm. 106. 
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memenuhi syarat sebagai pemilih dan terbuka kemungkinan sebagai calon, serta 

pengawal proses pelaksanaan. 
21

 

Dalam implementasinya telah digunakan 3 (tiga) jenis sistem tak langung. 

Ketiga jenis sistem tak langsung tersebut memiliki ciri atau karakteristik 

tersendiri, yaitu :
22

 

1. Penunjukan dan/atau pengangkatan Pemerintah Pejabat Pusat. 

Ciri utama sistem penunjukan dan/atau pengangkatan adalah : 

- Mekanisme pilkada sangat tertutup dan rakyat tidak memiliki akses 

informasi dan partisipasi; 

- Kekuasaan dan kewenangan pejabat pusat sangat besar dan sebaliknya 

kekuasaan atau kewenangan Kepala Daerah sangat kecil dan 

tergantung ( independen ); 

- Kepala daerah lebih sebagai alat pemerintah pusat daripada 

pemerintahan daerah; 

- Peranan DPRD sangat kecil atau bahkan dinafikan; 

- DPRD tidak dapat meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah atau 

sebaliknya Kepala Daerah bertanggung jawab pada pemerintah pusat. 

2. Pemilihan Perwakilan Semu 

Adalah mekanisme atau sistem pilkada yang seolah-olah dilakukan 

oleh DPRD namun sang penentu sesungguhnya adalah pejabat pusat, 

seperti presiden, menteri dalam negeri atau serendah-rendahnya 

gubernur.  Sistem perwakilan semu dicirikan beberapa karakeristik: 

- Mekanisme yang digunakan seakan-akan demokratis atau bahkan 

tidak diatur; 

- Kekuasaan atau kewenangan pusat menentukan Kepala Daerah sangat 

besar; 

- Kepala Daerah bertanggung jawab pada pemerintah pusat; 

- DPRD mempunyai peran yang terbatas, dan 

- Partisipasi rakyat sangat terbatas atau formalitas belaka. 

3. Pemilihan oleh DPRD 

Dari berbagai varian sistem pemilihan perwakilan ini, ditemukan 

sejumlah ciri penting : 

- Mekanisme pemilihan terbuka; 

- Akses masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terbuka 

secara terbatas; 

                                                           
21

 Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Filosofi, Sistem dan 

Problema Penerapan di indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm . 71. 
22

Ibid., hlm 72-74. 
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- Partai mulai berperan penting, khususnya dalam tahap penjaringan 

calon; 

- DPRD melakukan pemilihan; 

- DPRD dapat meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah; 

- Penetapan calon terpilih menggunakan sistem mayoritas sederhana ( 

simple majority, calon yang memperoleh suara terbanyak); 

- Pejabat pusat hanya mengesahkan. 

Kelemahan Pilkada Tidak Langsung 

1. Menutup pendidikan politik bagi masyarakat 

2. Kepekaan Kepala Daerah terhadap kebutuhan masyarakat kurang 

3. Tiadanya mekanisme pemilihan kompetitif, jujur dan adil 

4. Menutup kepemimpinan daerah  

5. Mengabaikan kesetaraan politik (political equality) 

6. Lemahnya akuntabilitas publik 

Kelebihan Pilkada Tidak Langsung 

1. Tidak membutuhkan dana besar. 

2. Masyarakat terhindar dari konflik. 

3. Masyarakat tidak dibingungkan oleh kegiatan-kegiatan politik. 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Pengertian Sistem 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem adalah perangkat unsur yang 

secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas atau susunan 

yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya.
23

 

2. Pengertian Rekrutmen 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian rekrutmen adalah 

pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem 

                                                           
23

http://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 28 Oktober 2015. 
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sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti suku, kelahiran, 

kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya. 

Dalam bahasa inggris rekrutmen adalah recruitment yang artinya proses 

perekrutan. Dalam buku Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia yang di tulis 

oleh Mustafa Lutfi proses rekrutmen adalah perjalanan politik panjang yang 

diwarnai tarik-menarik antara kepentingan elit dan kehendak publik, kepentingan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau bahkan antara kepentingan nasional 

dan internasional. 

3. Pengertian Calon Kepala Daerah 

Dalam buku Pemilihan Kepala Daerah Langsung yang ditulis oleh Joko J. 

Prihatmoko calon adalah orang yang secara resmi telah di daftarkan oleh partai 

politk atau gabungan partai politik menjadi Calon Kepala Daerah.
24

 

4. Pengertian Partai Politik 

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik 

adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 

negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita 

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, 

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 

                                                           
24

 Joko.J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung:Filosofi,sistem dan 

problematika penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. xxvi. 
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Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.
25

 

5. Pengertian Pemilihan Umum 

Pasal 1 angka (1)  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah 

sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.
26

 

F. METODE PENELITIAN   

1. Objek Penelitian 

Fokus penelitian menelaah sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai 

Politik Gerindra dan PDI Perjuangan di Kabupaten Bantul  dalam Undang-

Undang Pilkada. 

2. Subjek Penelitian 

a. Pengurus DPD Gerindra Kabupaten Bantul. 

b. Pengurus DPD PDIPerjuangan Kabupaten Bantul. 

3. Sumber Data Penelitian 
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 Dikutip dalam Perkuliahan Kepartaian Pemilu oleh Jamaludin Ghofur, Dasar-Dasar 

Teortis Partai Politik dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 pada 17 

November 2014. 
26

 Lihat ketentuan Pasal 1 angka (1)  Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah pemilihan umum. 
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan penelitian ini, selain itu juga terdiri dari 

wawancara dengan memperoleh data dari sumber aslinya, melalui 

narasumber yang tepat dan yang peneliti jadikan responden dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari : 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan 

Umum Kepala Daerah. 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. 

4) Wawancara  

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan 

terhadap hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat 

secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya 

ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer  dan bahan hukum sekunder, 

yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-

buku, Undang-Undang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk 

mempertajam analisis. 
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2. Wawancara dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang juga 

diperoleh dengan jalan wawancara dimakusdkan untuk memperoleh 

informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan yaitu 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden 

dengan proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka. 

5. Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan 

yuridis normatif dipilih karena penelitian ini beranjank dari peraturan perundang-

undangan, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu 

hukum. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban. Di 

samping itu, juga digunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan 

penelitian yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, 

badan hukum atau badan pemerintahan. 

6. Analisis Bahan Hukum 

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 sebagai berikut : 

a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian;  
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 b.  Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan;  

 c.  Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk 

dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan nantinya. 

Metode ini yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara 

tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk 

pernyataan dan tulisan. 

G. KERANGKA SKRIPSI 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun 

dengan menggunakan sistematika sebagai berikut : 

BAB I 

Pendahuluan, merupakan bab yang  memuat pendahuluan yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II 

Tinjauan Umum, merupakan bab yang di dalam bagian ini penulis 

menyajikan teori-teori tentang Sistem Demokrasi Lokal, Rekrutmen Kepala 

Daerah dan Pilkada. 

BAB III 
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Analisis dan Pembahasan, merupakan bab dimana penulis akan 

memaparkan hasil penelitian berupa Sistem Rekrutmen Calon Kepala 

Daerah oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Pemilu Kepala Daerah dan praktek rekrutmen oleh Partai Politik. 

BAB IV 

Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan 

masalah yang dilakukan dengan komprehensif dan dilengkapi dengan saran 

rekomendasi dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


