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  BAB III 

ANALISIS MENGENAI SISTEM REKRUTMEN CALON KEPALA 

DAERAH OLEH PARTAI GERINDRA & PDIP DI KABUPATEN 

BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 

TENTANG PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 

 

C. Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum 

Kepala Daerah 

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi 

desentralisasi politik, dimana dimungkinkan terjadinya transfer lokus kekuasaan 

dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilihan umum 

nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara 

damai dan teratur. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan 

memilih pemimpin di daerahnya, sekaligus memberikan legitimasi kepada siapa 

yang berhak dan mampu untuk memerintah. Melalui pemilihan kepala daerah 

perwujudan kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Pemilihan kepala daerah dengan 

kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga negara untuk 

menentukan masa depan pemerintahan yang absah (legitimate). 
91

 

Semangat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah langsung adalah 

koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era 

sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, 

menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Oleh 

karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 

adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan 
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meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi 

yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal (daerah) untuk 

menentukan nasibnya sendiri. Jika agenda desentralisasi dilihat dalam kerangka 

besar demokratisasi kehidupan bangsa, maka pemilihan kepala daerah semestinya 

memberikan kontribusi yang besar terhadap hal itu.  
92

 

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang 

memperkuat pentingnya pemilihan kepala daerah langsung adalah : Pertama, 

pemilihan kepala daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas 

para elit politik lokal, termasuk kepala daerah. Kedua,  pemilihan kepala daerah 

diperlukan untuk mencipatakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di 

tingkat lokal. Ketiga, pemilihan kepala daerah akan memperkuat dan 

meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena semakin terbuka 

peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah 

dan/atau daerah. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan desentralisasi dan 

otonomi daerah yaitu dalam rangka pelatihan dan kepemimpinan nasional.
93

 

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan satu tahap pencapaian 

kemajuan perkembangan demokrasi. Pemilihan kepala daerah langsung menjadi 

solusi elegan dan sekaligus terobosan untuk mengatasi kemacetan demokrasi 

lokal. Dalam rangka mewujudkan penguatan dan pemberdayaan demokrasi di 

tingkat lokal, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan 
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pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung ini adalah :
94

Pertama, pemilihan 

kepala daerah langsung memungkinkan terwujudnya penguatan demokrasi di 

tingkat lokal, khususnya pembangunan legitimasi politik. Ini didasarkan pada 

asumsi, bahwa kepala daerah terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang kuat, 

karena didukung oleh suara pemilih nyata (real voters) yang merefleksikan 

konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih. Legitimasi ini 

merupakan modal politik penting dan sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan 

yang akan berkuasa.
95

 

Kedua, pemilihan kepala daerah langsung diharapkan mampu membangun 

serta mewujudkan local accountability. Ketika seorang kandidat terpilih menjadi 

kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), maka para wakil rakyat yang 

mendapat mandat akan meningkatkan kualitas akuntabilitasnya 

(pertanggungjawaban kepada rakyat, khususnya konstituennya). Hal ini sangat 

mungkin dilakukan, karena obligasi moral dan penanaman modal politik menjadi 

kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai wujud pembangunan legitimasi 

politik.
96

 

 Ketiga, terciptanya optimalisasi mekanisme check and balances antara 

lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat dan penguatan demokrasi pada level lokal. Keempat, pemilihan kepala 

daerah langsung diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kesadaran politik 

dan kualitas partisipasi masyarakat. Pemilihan kepala daerah langsung akan 
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memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan kearifan, 

kecerdasan dan kepedulian guna menentukan sendiri siapa yang dianggap layak 

dan pantas menjadi pemimpinnya.
97

 

Hadirnya pemilihan kepala daerah pada awalnya, direspon oleh masyarakat 

dengan antusiasme yang tinggi. Antusiasme masyarakat itu berkaitan dengan 

terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan secara 

langsung kepala daerahnya. Ada deliberasi partisipasi warga dalam menentukan 

kepemimpinan di daerah. Antusiasme juga merupakan cerminan begitu besar 

harapan atau ekpektasi terhadap para Kepala Daerah hasil pemilihan kepala 

daerah langsung. Akan tetapi, setelah tiga tahun berjalan, antusiasme masyarakat 

terhadap proses dan hasil pemilihan kepala daerah makin berkurang atau 

menurun. Hal ini bisa dilihat antara lain dari menurunnya tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Penurunan ini sejalan dengan 

menurunnya keyakinan masyarakat terhadap kemampuan kepala daerah hasil 

pemilihan kepala daerah langsung. Selain itu, kondisi tersebut didorong oleh 

kekecewaan masyarakat terhadap partai politik yang kerap kali menyodorkan 

calon yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagai hasil dari proses 

pencalonan yang tidak demokratis dan kental nuansa KKN. Kekecewaan itu 

memunculkan respon mulai dari menguatnya apatisme di kalangan masyarakat, 

gejala protest voters yang meluas hingga golput , serta munculnya aspirasi calon 

perseorangan atau calon independen.
98
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 Berkaitan dengan pilkada langsung, hadirnya Undang-Undang Nomor 8 

tahun 2015 merupakan salah satu wujud dan implementasi dari konsep demokrasi 

yang dicita-citakan oleh bangsa tercinta ini. Dari konsep pilkada langsung itu, 

harapan masyarakat untuk memperoleh pemimpin di daerah yang memiliki 

kapasitas, integritas, kapabilitas bisa terpenuhi. Tentu terpenuhinya tiga kriteria 

itu tergantung pada sistem rekrutmen calon kepala daerah.  

Adapun sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 42, berbunyi : 

(1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, didaftarkan ke KPU 

Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik,atau 

perseorangan. 

(2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU 

Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau 

perseorangan. 

(3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon 

Wakil  pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 

(4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur, dan Calon Wakil Gubernur 

oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan 

sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan 

Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon 

yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. 

(5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 

pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai 

Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai 

Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus 

Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang 

diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. 

(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik 

ditandatangi oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai 

Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para 

sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat 

Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat 

tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai 
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Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat 

kabupaten/kota. 

Rumusan aturan tersebut di atas, setidaknya merupakan gambaran sekaligus 

menjadi landasan terkait dengan sistem rekrutmen calon kepala daerah. Tentu 

Pasal 42 di atas harus dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 

jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal 11 UU 

Parpol menyebutkan, bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen 

politik, yaitu rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui 

mekanisme demokasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. 

Terkait pentingnya rekrutmen itu, setiap parpol dalam AD/ART-nya wajib 

mencantumkan prosedur rekrutmen politik bagi setiap jabatan politik termasuk 

dalam hal jabatan kepala daerah. Pasal 2 huruf G UU Parpol ditegaskan, bahwa 

Anggaran Dasar (AD) memuat paling sedikit peraturan dan keputusan partai 

politik terkait rekrutmen politik. 

Jadi, semangat Pasal 2 huruf G UU Parpol menunjukkan bagaimana partai 

politik di Indonesia itu harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh mengenai 

rekrutmen politik untuk jabatan-jabatan politik di Indonesia. Rumusan Pasal 2 

huruf G tersebut harus dihubungan pula dengan Pasal 29 angka (1) UU Parpol 

yang berbunyi bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara 

Indonesia untuk menjadi :  

a. Anggota Partai Politik; 

b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; 

d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden 
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Kemudian ditambahkan dalam Pasal 29 angka (2), bahwa rekrutmen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara 

demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-

perundangan. 

Diaturnya kewajiban partai politik dalam melakukan rekrutmen politik 

merupakan salah satu fungsi yang mempunyai kapasitas, integritas, kapabilitas, 

dan mengakar. Dalam rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

Pasal 7 harus memenuhi syarat yaitu : 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun  1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 

1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau 

sederajat; 

d. Dihapus. 

e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur 

dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota; 

f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan menyeluruh dari tim dokter; 

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan 

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara (lima) tahun atau 

lebih;
99

 

h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan 

surat keterangan catatan kepolisian; 

j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; 

k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum  yang menjadi tanggung jawabnya yang 

merugikan keuangan negara; 
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l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak 

pribadi; 

n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota 

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk 

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota; 

o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota 

untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati,  dan Calon Wakil 

Walikota; 

p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan 

penjabat Walikota; 

q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan 

penjabat Walikota; 

r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahanan; 

s. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, 

Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

t. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak 

mendaftarkan diri sebagai calon; dan 

u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara, atau badan usaha 

milik daerah sejak  ditetapkan sebagai calon.  

Adapun syarat pengajuan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik 

serta syarat pengajuan oleh calon perseorangan yang juga di atur dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 yakni : 

Pasal 40 : 

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan 

pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling 

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah atau 25% ( dua puluh lima persen) dari akumulasi 

peroleh suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam 

mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika 

hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi 

dihitung dengan pembulatan ke atas. 

(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan 

pasangan calon menggunakan ketentuan  memperoleh paling sedikit 

25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku 

untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. 

(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan 

calon tersebut tidak dapat diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan 

partai politik lainnya. 

Pasal 41 : 

(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur 

dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan 

ketentuan: 

a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 

(dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh 

persen); 

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua 

juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus 

didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); 

c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam 

juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus 

didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); 

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua 

belas juta) jiwa harus didukung paing sedikit 6,5% (enam 

setengah persen); dan 

e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf d tersebar dilebih dari 50% (lima puluh 

pesen( jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. 

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, 

jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: 

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 

250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling 

sedkit 10% (sepuluh persen); 

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 

(dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus 

ribu) jiw harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah 

persen); 

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 

(lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus 

didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); 
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d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 

(satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam 

setengah persen); dan 

e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hururf b, 

huruf c, dan huruf d tersebar dilebih dari 50% (lima puluh 

persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. 

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat 

dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu 

tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan 

kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan. 

Pasal 45 : 

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon 

Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian 

kelengkapan dokumen persyaratan. 

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon 

sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, hururf b, huruf n, huruf o, 

huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u; 

b. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani 

dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh KPU Provinsi 

atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat 

calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f; 

c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang 

berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, 

sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf j; 

d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang 

secara perseorangan dan/atau secara badan hukum menjadi 

tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari 

Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf k; 

e. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri 

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sehingga 

bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf l; 

f. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi 

tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h; 
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g. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, 

tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk 

masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai 

tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang 

bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon 

sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 huruf m; 

h. Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh 

calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai 

Politik atau gabungan Partai Politik atau pimpinan gabungan 

Partai Politik; 

i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor 

Induk Kependudukan; 

j. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang 

berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c; 

k. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  

kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari 

Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g; 

l. Pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota; dan 

m. Dihapus. 

n. Naskah visi dan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan 

Calon Wakil Walikota. 

Ditetapkannya kriteria-kriteria tertentu terhadap persyaratan calon seperti 

yang dipaparkan di atas dikarenakan adanya alasan dan implikasi. Beberapa 

tujuan dan alasan tersebut antara lain :
100

 

1. Pendidikan 

Pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan calon dalam 

memahami dan memecahkan masalah daerah. Begitu kompleks dan 

rumitnya persoalan-persoalan daerah saat ini sehingga menuntut 

kemampuan analisis, sintesis, dan kemampuan generalisasi yang baik. 

Kemampuan-kemampuan itu bisa diperoleh melalui pengembangan 

pendidikan. 
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2. Kesehatan jasmani dan rohani 

Kesehatan jasmani amat diperlukan anggota kepala daerah/wakil 

kepala daerah karena tuntutan mobilitas yang tinggi. Mobilitas itu 

membutuhkan jasmani yang sehat dan kuat. Kepala daerah/wakil 

kepala daerah yang penyakitan tak akan mampu menunaikan tugas-

tugasnya, termasuk menyerap aspirasi pemilihnya, dan menimbulkan 

kasuk-kusuk yang menjadi sumber ketidakstabilan daerah. Selain itu, 

kepala daerah/wakil kepala daerah menghadapi banyak persoalan 

masyarakat. Untuk memahami dan memecahkan dibutuhkan 

kepekaan, stabilitas emosi dan kepribadian tangguh. Pemeriksaan 

kesehatan rohani seharusnya mengungkap stabilitas emosi, 

kepribadian, konsistensi dan kepekaan. 

3. Keterangan tempat tinggal (domisili) dan KTP 

Keterangan domisili dan KTP pertama-tama bermanfaat untuk melihat 

kejelasan alamat calon dan mengidentifikasi kewarganegaraan calon. 

Namun yang lebih penting berhubungan dengan sistem pemilihan. 

Sistem pemilihan langsung mengandaikan calon mengenal daerah dan 

dikenal oleh masyarakat daerah tersebut sehingga jika kelak terpilih 

menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah akan mendapatkan 

dukungan yang menjadi modal stabilitas pembangunan. 

4. Daftar Riwayat Hidup 

Riwayat hidup merupakan catatan perjalanan dan pengalaman hidup 

sekaligus track record calon. Dari riwayat hidup akan terungkap 

banyak hal, yang  terpenting adalah orientasi dan kecenderungan di 

masa datang. Dengan membaca daftar riwayat hidup dapat 

diprediksikan wajah dan kinerja calon ke depan, termasuk wajah dan 

kinerja legislatif nanti.  

 Segala persyaratan ditetapkan dalam rangka seleksi administratif dalam 

rekrutmen politik. Jenis seleksi tersebut berhubungan dengan kriteria atau 

kualifikasi standar yang wajib dimiliki calon. Kualifikasi standar tersebut 

ditunjukkan dengan kriteria-kriteria yang menjadi persyaratan calon di atas.
101

 

 Persyaratan calon kepala daerah adalah cermin realitas kehidupan 

masyarakat daerah yang menjadi parameter seleksi administratif calon. 

Persyaratan calon kepala daerah di berbagai negara berbeda-beda. Di negara-

negara yang memperhatikan pentingnya tantangan dan tuntutan perkembangan 
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menekankan persyaratan yang berat, sebaliknya di negara-negara dunia ketiga 

umumnya memberikan persyaratan yang minimal. Persyaratan calon umumnya 

mencakup 5 aspek, yaitu :
102

 

(1) Kesetiaan pada dasar negara dan ideologi bangsa; 

Kesetiaan pada dasar negara dan ideologi bangsa sangat penting 

menjadi persyaratan calon kepala daerah. Calon yang tidak menganut 

ideologi bangsa jika terpilih potensial menimbulkan persoalan 

disintegrasi karena justru bangsa lahir dari ideologi yang ada. 

Misalnya, persyararatan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan 

setia pada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

(2) Akseptabilitas;  

Akseptabilitas adalah bahwa persyaratan harus sesuai dengan tuntutan 

dan kemajuan masyarakat yang mengondisikan terciptanya 

kepercayaan terhadap calon jika terpilih menjadi kepala daerah. 

Misalnya, persyaratan mengenal daerah dan dikenal masyarakat, tidak 

pernah melakukan perbuatan tercela dan sebagainya. 

(3) Kapabilitas; 

Adapun yang dimaksud dengan kapabilitas adalah persyaratan harus 

dapat menunjukkan standar kemampuan dari para calon yang 

mengandaikan kemampuannya menjalankan tugas, fungsi, dan 

tanggungjawab apabila terpilih menjadi kepala daerah. Misalnya, 

persyaratan pendidikan, usia, sehat jasmani dan rohani. 

(4) Mekanisme kontrol; dan 

Mekanisme kontrol kepala daerah sebagai pejabat publik perlu di 

introduksi dalam persyaratan calon. Tanpa mekanisme kontrol, 

seorang kepala daerah bisa bertindak tanpa kendali. Misalnya, 

persyaratan daftar kekayaan, riwayat hidup, dam sebagainya. 

(5) Ketaatan sebagai hamba hukum kredibiltas pemerintahan 

Ketaatan calon sebagai hamba hukum sangat penting dalam rangka 

membangun kepercayaan pemerintahan yang akan dipimpin. 

Misalnya, persyaratan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, tidak 

pernah dipidana, keterangan belum pernah menjabat sebagai kepala 

daerah/ wakil kepala daerah selama 2 periode, memiliki hak pilih, dan 

sebagainya.   

 Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah lahir sebagai wujud dari 

demokrasi lokal. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahwa idealita dan realita selalu 

sulit ditemui secara sejalan. Banyak fakta berupa kasus-kasus diberita yang berisi 
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tentang permasalahan-permasalahan mengenai kepala daerah. Baik itu kasus 

korupsi tertinggi di Indonesia setelah pemilihan umum kepala daerah, dinasti 

politik serta permasalahan yang dimiliki oleh diri kepala daerah itu sendiri, 

misalnya memang tidak memiliki ilmu atau pemahaman mengenai ke 

Indonesiaan, ketatanegaraan, melainkan cenderung tidak mempunyai kapasitas, 

ini merupakan sebuah keprihatinan yang terjadi di negara tercinta Indonesia. 

Ditambahkan lagi data dari Kemendagri sejak 2004 hingga Februari 2013. 

Berdasarkan data tersebut, sedikitnya 291 Kepala Daerah baik tingkat provinsi 

maupun kabupaten/kota terlibat dalam kasus korupsi.
103

 

 Dalam analisa penulis, hal ini dapat terjadi dikarenakan di dalam Undang-

Undang Pilkada tidak mengatur mengenai rekrutmen kepala daerah melalui 

internal partai politik secara konkret dan jelas terkait hasil dari seleksi perekrutan 

masing-masing, sehingga yang terjadi adalah partai-partai dalam merekrut calon 

kepala daerah tidak memperhatikan betapa pentingnya sebuah integritas, 

kapasitas, kapabilitas yang harus dimiliki dan ada pada diri calon pemimpin 

kepala daerah, sehingga perlu pembenahan yang amat serius jika tidak ingin 

pemipin-pemimpin yang korup lahir dari ajang Pilkada. 

 

 

 

 

                                                           
103

www.TI.or.iddiakses pada 02 Januari 2016. 

http://www.ti.or.id/


75 

 

D. Pelaksanaan Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Gerindra 

dan PDIP di Kabupaten Bantul 

1. Partai Gerindra 

Penulis melakukan penelitian dengan dua partai yakni Partai Gerakan 

Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

yang berada di Kabupaten Bantul, dikarenakan penulis tertarik dengan 

permasalahan yang ada. Selama sepuluh tahun di Kabupaten Bantul dipimpin oleh 

kepala daerah yang merupakan pasangan incumbent. Guntur mengatakan bahwa 

pasangan yang diusungkan oleh PDI Perjuangan kesannya seperti tidak ada yang 

bisa mengalahkan, sosok yang sulit untuk ditandingi, sudah melekat di masyarakat 

dimana partai-partai lain yang ingin melawan takut. Namun, setelah 2 periode 

berjalan Partai Gerindra kali ini berani untuk ikut berpartisipasi dengan 

munculnya sosok Suharsono dengan semangat perubahannya mencoba untuk 

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 

Gerindra berani melangkah melawan untuk menciptakan perubahan.
104

 

Bermula dari keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat 

dari penderitaan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada 

kesejahteraan. Partai Gerindra yang merupakan singkatan dari Partai Gerakan 

Indonesia Raya adalah partai politik yang menjagokan Prabowo Subianto sebagai 
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Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Pada 6 Februari 2008, terbentuklah Partai 

Gerindra, dengan harapan besar mampu mengabdi untuk menghadapi masalah 

sistem politik, perekonomian bangsa dan situasi sulit Indonesia dengan 

mengeratkan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dengan semangat 

kemandirian, keberanian, dan kemakmuran rakyat, Partai Gerindra memilih nama 

Gerakan Indonesia Raya dan kepala Garuda sebagai perwujudan niat dan 

komitmen pendiri terhadap manifesto Gerakan Indonesia Rayanya.  

Mengenai rekrutmen calon kepala daerah, Partai Gerindra memiliki 6 azas 

pelaksanaan penjaringan dan penetapan calon kepala daerah yaitu :
105

 

a.  Terbuka (transparan)  

1. Seluruh proses seleksi penjaringan dan penetapan Calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Partai Gerindra tahun 2015 

dilakukan secara transparan, terbuka, bebas dari praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme. 

2. Segala kebijakan dan perencaan pelaksanaan dalam 

penyelenggaraan seleksi penjaringan dan penetapan Calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Partai Gerindra, harus 

transparan dan terbuka kepada publik.  

3. Informasi publik terhadap jadwal kegiatan dan proses seleksi 

penjaringan dan penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dari Partai Gerindra berpusat di Sekretariat Dewan 

Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten/Kota masing-

masing atau tempat yang telah ditunjuk oleh Tim Penjaringan 

dan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

Partai Gerindra 

 

b. Jujur  

1. Seluruh proses penjaringan dan penetapan Calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Partai Gerindra pada Pilkada 

tahun 2015 dilaksanakan secara jujur, profesional, independen, 

non partisipan terhadap peserta/pendaftar.  

2. Peserta maupun Tim Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak di ijinkan 

memberi/menerima sesuatu dalam bentuk apapun (gratifikasi) 
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yang dapat menunjukan keberpihakan.  

 

 

c. Adil  

1. Seluruh peserta seleksi penjaringan dan penetapan Calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan perlakuan yang sama dari Tim Penjaringan dan 

Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Partai 

Gerindra serta bebas dari kecurangan.  

2. Setiap peserta seleksi penjaringan dan penetapan Calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah memiliki kesempatan yang sama 

untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah dari Partai Gerindra berdasarkan kelayakan 

persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim 

Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah Partai Gerindra. 

 

d. Langsung  

Peserta seleksi penjaringan dan penetapan Calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah wajib menghadiri dan mengikuti seluruh 

proses penjaringan dan penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah dari Partai Gerindra yang telah dijadwalkan oleh Tim Penjaringan 

dan Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Partai Gerindra 

dan tidak boleh diwakilkan. 

 

e. Demokratis  

Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan penjaringan dan 

penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Partai Gerindra 

tahun 2015 dilakukan secara demokratis berdasarkan prinsip musyawarah 

untuk mufakat, dan dalam pengambilan keputusan harus mengedepankan 

kepentingan Partai Gerindra. 

 

f. Akuntabilitas  

Seluruh proses dan kegiatan penjaringan dan penetapan Calon Kepala 

Daerah/Wakil Kepala Daerah dari Partai Gerindra tahun 2015 dilaksanakan 

dengan kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun 

administratif.  

 

Mekanisme yang digunakan Partai Gerindra dalam merekrut calon kepala 

daerah, menurut Enggar Suryojatmiko.,SE selaku Ketua Fraksi Gerindra 

Kabupaten Bantul, menilai bahwa proses yang dilalui oleh semua partai sama, 

namun hanya mekanismenya mungkin yang berbeda. Perbedaanya terdapat pada 
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AD/ART masing-masing partai, yang dilihat dari kualitas, kuantitas, dan 

persyaratan, dengan tujuan sama, yaitu mampu menghasilkan pemimpin daerah 

yang mampu memajukan daerah tersebut. Mekanismenya mengacu pada UU dan 

AD/ART partai.
106

 Menurut Miska Alwafda, Sekretaris Dewan Fraksi Partai 

Gerindra Kabupaten Bantul, yaitu dengan sistem terbuka. Sistem terbuka artinya, 

tidak memandang calon tersebut merupakan kader Gerindra atau bukan, namun 

siapapun putera puteri bangsa WNI yang memiliki kapasitas dan mampu  

memenuhi persyaratan yang ada. Jadi, terbuka untuk siapapun yang ingin 

mendaftar menjadi calon kepala daerah melalui partai Gerindra  dan nanti juga 

akan melewati  beberapa tahapan seperti fit and proper test. Fit and proper test  

terdiri dari kegerindraan, leadership, serta menilai dari kapasitas kemampuan diri 

calon tersebut.
107

 

Pilkada yang baru saja dilakukan di Kabupaten Bantul telah melakukan 

tahapan penjaringan yang diikuti oleh Suharsono, yang sekarang menjadi calon 

bupati terpilih. Jadi, Suharsono telah melalui tahapan fit and proper test dari 

tingkatan DPC lalu ke tingkatan DPP. Jika semua persyaratan telah terpenuhi akan 

dimintakan surat rekomendasi dari dewan pimpinan pusat (DPP), kemudian 

dikembalikan lagi, dan setelah itu partai mendaftarkan ke KPU.  Ada beberapa 

partai yang memang mengedepankan kader, sehingga partai Gerindra memiliki 
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kelebihan dalam sistem rekrutmennya, dengan memiliki sistem terbuka untuk 

umum, yang tidak memilih, dan memihak,  tidak ada istilah calon titipan. 
108

 

 Pendaftaran pencalonan dipublikasikan secara terbuka. Ada beberapa partai 

yang pengumumannya tidak dibuka secara umum. Beliau menyimpulkan sistem 

mekanisme terdiri dari beberapa tahapan yakni :
109

 

1. Pengambilan formulir, 

2. Pengembalian formuir, 

3. Fit and proper test ( materi kegerindraan  dengan membawa jati diri 

partai,  wawasan secara umum terkait pemerintahan serta leadership), 

4. Tes wawancara, 

5. Penilaian, 

6. Partai meminta rekomendasi dari DPP 

7. Partai mendaftarkan ke KPU. 

Syarat menjadi calon kepala daerah menurut Darwin Putu Arta, yang 

merupakan Ketua Tim Sukses Suharsono, yaitu seorang calon pemimpin yang 

memiliki  nasionalisme tinggi, mempunyai visi dan misi yang tidak jauh dari visi 

misi Partai Gerindra, mampu mensejahterakan masyarakat daerah tersebut, 

menyikapi koruptor, serta memiliki tujuan untuk membesarkan Partai Gerindra di 

daerah tersebut. Menurut Suryojatmiko dan Miska calon kepala daerah dari Partai 

Gerindra harus membawa visi misi Gerindra dan membesarkan partai Gerindra di 

daerah tersebut.
110
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Dalam menetapkan bakal calon kepala daerah Partai Gerindra, bakal calon 

kepala daerah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Tim Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala Daerah Dewan Pimpinan Daerah 

Partai Gerindra Kabupaten Bantul sebagai berikut : 
111

 

 
1. Memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran.  

2. Memenuhi komitmen politik terhadap Partai Gerindra.  

3. Memiliki Visi dan Misi yang setara dengan Partai Gerindra terhadap 

pembangunan daerah.  

4. Memenuhi standar popularitas dan elektabilitas yang ditetapkan Partai 

Gerindra.  

5. Memiliki kapabilitas yang baik guna menunjang pelaksanaan 

program-program pembangunan daerah.  

6. Memiliki akseptabilitas yang luas dan dukungan masyarakat untuk 

menjadi Bupati/Wakil Bupati. 

7. Memiliki integritas yang tinggi terhadap terciptanya Pemerintahan 

Daerah yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.  

8. Memiliki kompetensi sebagai seorang calon pemimpin yang 

mempunyai skill dibidangnya.  

 

2. PDIP 

Berbeda dengan Partai Gerindra, PDI Perjuangan yang merupakan partai 

yang memiliki visi dan misi : sesungguhnya cita-cita luhur untuk membangun dan 

mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis. Adil, dan 

makmur serta berkeadaban dan berketuhanan sebagaimana termasuk dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cita-cita bersama dari 

seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Partai Ideologis berasaskan Pancasila 1 Juni 

1945, PDI Perjuangan berperan aktif dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita 

bersama di atas. Untuk itu, PDI Perjuangan berketetapan menjadi alat perjuangan 

dan pengorganisasian rakyat. Sebagai alat rakyat, PDI Perjuangan bertugas 
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untuk:
112

Pertama, mewujudkan amanat penderitaan rakyat sebagaimana 

termaksud dalam cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua, menjaga 

dan melaksanakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar dan arah berbangsa dan 

bernegara: sebagai sumber inspirasi dan harapan bagi rakyat: sebagai norma 

pengatur tingkah laku kebijakan, kelembagaan dan anggota partai: dan sebagai 

cermin dari keseluruhan jati diri partai. Ketiga, mengantarkan Indonesia untuk 

berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan 

berkepribadian dalam kebudayaan sebagai syarat-syarat minimum bagi 

perwujudan cita-cita bersama bangsa di atas. 

 Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bersama bangsa, PDI Perjuangan 

melaksanakannya melalui pengorganisasian dan perjuangan rakyat untuk 

mencapai kekuasaan politik dan mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara 

damai, demokratis, dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; Membangun masyarakat Pancasila 1 Juni 1945 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, 

demokratis, adil, dan makmur; Menghimpun dan membangun kekuatan politik 

rakyat; Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, 

dan budaya secara demokratis; dan berjuang mendapatkan kekuasaan politik 

secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 
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umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menjadi 

alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa; Mendidik dan 

mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan  

kewajibannya sebagai warga negara; Menghimpun, merumuskan, dan 

memperjuangan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan 

negara; Menghimpun, membangun, dan menggerakkan kekuatan rakyat guna 

membangun masyarakat Pancasila; dan melakukan komunikasi politik dan 

partisipasi politik warga negara.
113

 

 Berangkat dari visi misi PDI Perjuangan inilah, di Kabupaten Bantul, PDI 

Perjuangan mampu melaksanakan visi dan misinya, dengan salah satunya 

melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara. Aryunadi 

selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantul memaparkan bahwa PDI 

Perjuangan secara nasional termasuk di dalamnya Kabupaten Bantul dalam 

merekrut kepala daerah dengan tata cara :
114 

1. Rapat internal partai dengan agenda secara khusus menjaring calon 

kepala daerah, yang rapat adalah pengurus partai tingkat kecamatan 

dan tingkat kabupaten. Ini merupakan pintu penjaringan dari internal 

partai; 

2. Secara terbuka dikantor partai membuka diri untuk menerima aspirasi 

seluruh warga negara terkait dengan pencalonan calon kepala daerah 

baik dari pribadinya yang ingin maju, atau dari orang lain atau 

komunitas partai yang membuka diri, baik kader juga termasuk 

masyarakat umum. Jejaring ini memang dimanfaatkan untuk 
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membuka aspirasi secara nasional, kantor ini juga secara khusus ada 

alokasi waktu mengumumkan dan membuka diri dari aspirasi 

masyarakat. 

Setelah tingkat kabupaten melakukan penjaringan, sebenarnya  dewan 

pimpinan provinsi maupun pusat juga diberikan kewenangan untuk menjaring, 

namun biasanya haknya ini tidak digunakan, melainkan lebih memilih menaruh 

kepercayaan pada keputusan tingkat kabupaten. Di Kabupaten Bantul, dalam 

menyongsong pemilukada kemarin PDI Perjuangan menjaring beberapa nama. 

Bahkan yang menarik, dalam penjaringan tersebut PDI Perjuangan memperoleh 

peserta bakal calon yang merupakan seorang dosen bergelar S3, yang merupakan 

tokoh masyarakat Bantul yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi.Tata 

cara yang telah dikemukakan di atas untuk seluruh warga negara Indonesia 

dengan mengumumkan ke publik melalui media resmi. PDI Perjuangan dalam 

rangka melaksanakan kewajiban konstitusi  untuk mengikuti tahapan pilkada 

denganmemberikan ruang secara luas pada publik untuk menyampaikan aspirasi. 

Baik bersifat individu maupun kelompok dengan jangka waktu 2 minggu (14 

hari).  Setelah memperoleh nama-nama yang akan dicalonkan menjadi calon 

kepala daerah, kemudian partai melakukan penyaringan. Penyaringannya bersifat 

administratif yang berpedoman dari Undang-Undang pilkada, seperti sehat 

jasmani rohani, kewarganegaraan, serta pendidikan terakhirnya. Selanjutnya, 

penyaringan tatap muka terkait penyampaian visi dan misi serta  komitmen di 

forum pleno dewan pimpinan partai, satu persatu diberikan kursi secara khusus, 
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dengan memimpin terkait visi dan misi baik mencalonkan diri secara pribadi atau 

dicalonkan oleh orang lain hingga menjadi calon kepala daerah.
115

 

Penyaringan tatap muka atau  wawancara, lebih kepada mengklarifikasi 

terkait dengan pendidikan yang dicocokkan dengan ijazahnya, kewarganegaraan, 

serta penyampaian visi misi. Kemudian masuk ke penyaringan dimana yang 

memiliki kewenangan adalah tingkat provinsi. Penyaringan tahap terakhir 

dilakukan oleh dewan pimpinan pusat partai yang berada di Jakarta. Disana 

penyaringannya sangat ketat. Penyaringan tahap terakhir terdiri dari : Pertama, tes 

psikologi yang dilakukan bersama akademik profesional. Kedua,seleksi 

wawancara terkait dengan pemahaman wawasan kebangsaan keindonesiaan yang 

dipertajam.Ketiga, masuk kepada survei, dimana nama-nama yang telah tersaring 

hingga ke pusat, oleh pusat dilakukan survei yang bekerjasama dengan lembaga 

survei profesional. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, hasil Psikologi, hasil 

wawancara dan sebagainya, survei terkait hasil tersebut menjadi pintu masuk yang 

sangat menentukan. Berdasarkan survei itu pulalah penyaringan selesai. Setelah 

selesai yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi calon 

dan dicalonkan oleh partai adalah DPP.
116

 

DPP memutuskan berdasarkan berbagai rekam seleksi yang dilihat dari hasil 

perolehan tingkat provinsi hingga ke tingkat pusat, yang sebelumnya 

dipublikasikan ke internal partai, kemudian pusat memberikan surat rekomendasi 
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tentang pencalonan calon kepala daerah, yang paling prinsip rekomendasi dari 

DPP merupakan suatu yang harus dipatuhi dan ditaati. Aryunadi menyatakan, 

kelebihan dari sistem rekrutmen calon kepala daerah yang dimiliki PDI 

Perjuangan khususnya di Kabupaten Bantul adalah PDI Perjuangan memiliki 

jaringan yang luas hingga tingkat basis ke bawah. Jaringan yang dianggap paling 

mengakar sampai ke masyarakat desa di Indonesia adalah PDI Perjuangan.  

Selain itu, kelebihan yang dimiliki PDI Perjuangan adalah pengalaman 

perpolitikan di Indonesia yang dijadikan pelajaran untuk menjadi lebih baik untuk 

ke depannya, serta PDI Perjuangan dalam proses pengambilan keputusan apapun 

dengan menggunakan musyawarah bukan voting. Hal ini dianggap merupakan 

kekonsistenan PDI Perjuangan untuk taat pada sumber segala sumber hukum 

yakni Pancasila, bahwa di Indonesia dalam mengambil keputusan menjunjung 

tinggi nilai musyawarah yang bijak. Dalam pemilihan kepala daerah agar hasil 

musyawarahnya dapat mengerucut dan tidak melebar luas, maka adanya proses 

penyaringan dianggap membantu. Agar seleksinya objektif, dibangunlah 

kerjasama antara PDI Perjuangan dengan lembaga profesional. Agar mendapatkan 

suara publik maka PDI Perjuangan melakukan survei dengan melibatkan lembaga 

survei. Berbicara mengenai kelemahan, Aryunadi menganggap sama seperti partai 

Gerindra untuk saat ini proses rekrutmen calon kepala daerah dianggap sudah 

tepat dan tidak ada model rekrutmen baru untuk ke depannya.
117
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Mengenai rekrutmen calon kepala daerah PDI Perjuangan tercantum secara 

jelas dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 

2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mekanisme rekrutmen calon 

kepala daerah oleh partai politik PDI Perjuangan melalui penjaringan, verifikasi 

dan penyaringan calon kepala daerah. 

 Seperti pada proses pemilihan, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui 

seseorang untuk menjadi bakal calon seperti penjaringan, penyaringan, dan 

penetapan. Tahapan tersebut berkaitan dengan waktu dan mekanismenya. 

Sebagaimana Pasal 10 dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkaitan dengan 

penjaringan bakal calon menjelaskan bahwa :
118

 

(1) “Penjaringan bakal calon dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua 

belas) bulan sebelum batas akhir pendaftaran calon sebagaimana 

diputuskan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. 

(2) Pelanggaran atas keterlambatan waktu penjaringan dikategorikan 

sebagai pelanggaran disiplin Partai, dan dikenakan sanksi peringatan 

keras. 

(3) Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya menyampaikan 

pemberitahuan/ pengumuman resmi ke seluruh jajaran legislatif, 

kader, anggota dan simpatisan Partai, serta masyarakat luas di 

wilayahnya tentang penjaringan bakal calon. 

(4) Pemberitahuan/ pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

juga disampaikan secara tertulis ke DPD dan DPP Partai.” 
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Selanjutnya, Pasal 11 menjelaskan mengenai mekanisme penjaringan yang 

tersusun secara berjenjang melalui PAC yaitu :
119

 

(1) Penjaringan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat 

kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang: 

a. PAC Partai, dengan ketentuan setiap PAC Partai di 

kabupaten/kota tersebut dapat mengusulkan sebanyak-

banyaknya 2 (dua) bakal calon kepala daerah dan/atau wakil 

kepala daerah; 

b. DPC Partai; 

c. DPD Partai; 

d. DPP Partai. 

(2) Penjaringan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah tingkat 

provinsi dilakukan secara berjenjang; 

a. DPC Partai, dengan ketentuan setiap DPC Partai di 

kabupaten/kota tersebut dapat mengusulkan sebanyak-

banyaknya 2 (dua) bakal calon kepala daerah dan/atau wakil 

kepala daerah; 

b. DPD Partai; 

c. DPP Partai. 

Tahapan-Tahapan bakal calon kepala daerah dalam mengikuti rekrutmen 

dan seleksi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 12 

dan Pasal 13 yakni sebagai berikut :
120

 

Pasal 12 

(1) Setiap bakal calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota wajib 

mengambil formulir pendaftaran bakal calon di kantor DPC Partai, 

DPD Partai, atau DPP Partai. 

(2) Setiap  bakal calon kepala daerah tingkat provinsi wajib mengambil 

formulir pendaftaran bakal calon di kantor DPD Partai, atau DPP 

Partai. 

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah pengambilan 

formulir, bakal calon menyerahkan kembali formulir pendaftaran 

kepada DPC Partai untuk tingkat kabupaten/kota, atau ke DPD Partai 
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untuk tingkat Provinsi, dengan melampirkan daftar riwayat hidup 

disertai dengan dokumen pendukung sebagai bukti otentik atas seluruh 

keterangan yang diberikan, dan uraian berkaitan dengan visi misi dan 

komitmen bakal calon terhadap Partai. 

Pasal 13 

(1) Dalam hal bakal calon yang mengembalikan formulir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 kurang dari 4 (empat) bakal calon kepala 

daerah dan/atau (empat) bakal calon wakil kepala daerah, maka masa 

pendaftaran diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja. 

(2) Dalam hal jumlah bakal calon setelah diperpanjang tetap kurang dari 4 

(empat) bakal calon, maka Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya 

melakukan verifikasi bakal calon. 

Setelah pengembalian formulir, dilakukan penyaringan tatap muka untuk 

melakukan verifikasi terkait berkas-berkas yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini 

telah diatur pada Pasal 14 hingga Pasal 17 dalam Peraturan Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi 

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan terkait verifikasi terhadap bakal calon. Pasal tersebut berbunyi :
121

 

Pasal 14 

(1) Rapat Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya melakukan verifikasi 

terhadap bakal calon mencakup pengalaman kerja; pengabdian pada 

Partai; ijazah sebagai bukti pemenuhan persyaratan ketentuan 

Undang-ndang (SR/SD, SLTP, SLTA dan pendidikan formal 

terakhir); dan pemenuhan kriteria Peraturan Perundang-Undangan 

yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

meneliti kebenaran dan keabsahan atas seluruh kelengkapan 

persyaratan bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang 

mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

serta Peraturan Partai yang berlaku. 
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(3) Pada saat verifikasi dilakukan, rapat partai juga melakukan evaluasi 

terhadap komitmen bakal calon kepala partai, serta analisa dukungan 

kekuatan politik/ketokohan bakal calon. 

(4) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap bakal calon 

tersebut, Dewan Pimpinan Partai pada tingkatannya dapat meminta 

keterangan secara tertulis dari pihak lain sebagai tambahan informasi 

terhadap bakal calon. 

(5) Hasil verifikasi bakal calon tingkat kabupaten/kota disampaikan 

kepada DPD Partai untuk diteruskan ke DPP Partai. 

(6) Hasil verifikasi bakal calon tingkat provinsi, disampaikan ke DPP 

Partai oleh DPD Partai.  

Pasal 15 

(1) DPD Partai melakukan evaluasi terhadap verifikasi yang dilakukan 

oleh DPC Partai terhadap Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati atau 

Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota sebelum diserahkan ke DPP 

Partai. 

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan 

adanya penyimpangan terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan 

(2), maka DPD Partai memperbaiki hasil verifikasi bakal calon. 

Pasal 16 

(1) DPP Partai melakukan evaluasi terhadap verifikasi yang dilakukan 

oleh DPD Partai terhadap bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur. 

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan 

adanya penyimpangan terhadap ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) dan 

(2), maka DPP Partai memperbaiki hasil verifikasi bakal calon. 

Pasal 17 

(1) Setiap nama-nama bakal calon yang telah melalui tahap verifikasi 

dilaksanakan survey politik dan pemetaan politik. 

(2) Pemetaan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

DPC Partai dan DPD Partai. 

(3) Survey politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

konsultan/lembaga survey yang kredibel, profesional, dan independen, 

baik yang berada di tingkat nasional, maupun di daerah yang ditunjuk 

dan ditetapkan oleh DPP Partai berdasarkan usulan DPD Partai. 

(4) DPC Partai dan DPD Partai mengumpulkan nama-nama bakal calon 

yang disurvey, termasuk usulan kombinasi pasangan bakal calon. 
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Pasal 18 menegaskan mengenai penyaringan bakal calon kepala daerah/ 

wakil kepala daerah yang dilakukan oleh dewan pimpinan daerah partai, Pasal 

tersebut berbunyi :
122

 

(1) DPD Partai melalui Rapat Pleno DPD Partai melakukan penyaringan 

tahap pertama terhadap bakal calon tingkat kabupaten/kota. 

(2) Penyaringan tahap pertama dilaksanakan dengan menggunakan 

pertimbangan : 

a. Solidaritas Partai; 

b. Komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik Partai; 

c. Hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon; 

d. Kekuatan dukungan riil bakal calon untuk memenangkan 

pilkada; dan, 

e. Pemetaan politik yang dilakukan DPC dan DPD Partai, 

khsusunya terhadap peluang bakal calon untuk menenangkan 

pilkada. 

(3) Penyaringan tahap pertama dilakukan dengan memanggil bakal calon 

dalam rapat DPD Partai dengan mendengarkan pendapat DPC Partai. 

(4) DPD Partai sekurang-kurangnya merekomendasikan 2 (dua) bakal 

calon kepala daerah dan 2 (dua) bakal calon wakil kepala daerah 

untuk diusulkan ke DPP Partai. 

Sementara itu, proses hasil penyaringan diuraikan dalam Pasal 19 yang 

merinci yakni sebagai berikut :
123

 

(1) Nama-nama hasil penyaringan tahap pertama sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 oleh DPP Partai dilakukan penyaringan tahap II guna 

menetapkan pasangan calon dengan mempertimbangkan hasil survey, 

dukungan internal partai, hasil psikotes dan peluang memenangkan 

pilkada. 

(2) Pasangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan nama-nama hasil penyaringan tahap pertama, dan dalam 

keadaan luar biasa DPP Partai dapat menetapkan calon di luar yang 

diusulkan melalui tahapan sebelumnya. 

(3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan 

pada pertimbangan : 
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a. Terpenuhinya ketentuan Pasal 8 ayat (4); 

b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat di dalam 

Peraturan Partai ini yang mengakibatkan kondisi yang 

merugikan atau membahayakan partai sebagaimana yang 

tertuang pada Pasal 49 Anggaran Rumah Tangga Partai; 

c. Tidak berjalannya mekanisme organisasi yang berakibat tidak 

adanya pasangan calon yang memenuhi kriteria hingga batas 

akhir waktu pendaftaran; dan/atau, 

d. Pertimbangan khusus oleh Ketua Umum Partai. 

(4) Calon yang sudah dipilih oleh DPP Partai ditetapkan dengan Surat 

Keputusan sebagai Pasangan Calon untuk kemudian diserahkan 

kepada DPD Partai dan DPC Partai untuk didaftarkan ke KPU 

kabupaten/kota yang bersangkutan. 

(5) Seluruh jajaran Partai, anggota dan kader Partai serta Alat 

Kelengkapan Partai berkewajiban memperjuangkan calon yang sudah 

ditetapkan DPP Partai dalam rangka pemenangan Pasangan Calon. 

Pasal 20 pada Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 

tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatur terkait penyaringan bakal calon 

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah di Provinsi yang dilakukan oleh DPP. 

Pasal tersebut berbunyi :
124

 

(1) DPP Partai melalui Rapat DPP Partai melakukan penyaringan 

terhadap bakal calon tingkat provinsi. 

(2) Penyaringan dilakukan dengan mempertimbangkan: 

a. Solidaritas partai; 

b. Komitmen calon terhadap penggunaan mesin politik partai; 

c. Hasil survey terkait dengan elektabilitas bakal calon; 

d. Hasil penilaian psikotest; 

e. Kekuatan dukungan rill bakal calon untuk memenangkan 

pilkada; dan, 

f. Pemetaan politik yang dilakukan DPD Patai, khususnya 

terhadap peluang bakal calon untuk memenangkan pilkada. 

(3) Penyaringan dilakukan dengan memanggil bakal calon dengan 

membenarkan pendapat DPD Partai. 
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Dalam Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04 Tahun 

2015 tentang Rekrutmen dan Seleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Partai Demokrasi Indonesia perjuangan memuat syarat dan kriteria untuk 

menjadi calon kepala daerah yakni sebagaimana yang termuat dalam BAB VII 

pada Pasal 30 dan Pasal 31. Isi dari pada Pasal tersebut yaitu :
125

 

Pasal 30 

(1) Bakal calon yang dapat dijaring sebagai bakal calon kepala daerah dan 

calon wakil kepala daerah adalah bakal calon yang memenuhi syarat 

yang dietapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon dari 

unsur anggota/kader Partai yang dapat dijaring harus memenuhi 

kriteria sebagaiberikut : 

a. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Anggota; 

b. Menyerahkan rekomendasi dan daftar riwayat hidup yang 

ditandatangani pengurus partai tempat yang bersangkutan 

berdomisili; 

c. Tidak sedang terkena sanksi organisasi; 

d. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

“Kongres PDI di Medan” dan/atau “Kongres PDI di Palu”. 

e. Tidak menentang hasil Kongres IV Partai; 

f. Tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun 

tidak langsung; 

g. Tidak diragukan komitmen dan perjuangannya bagi Partai; 

h. Memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas kolusi, 

korupsi, dan nepotisme (KKN); 

i. Memiliki ideologi, visi, dan misi yang sejalan dengan garis 

perjuangan Partai; 

j. Sanggup memberdayakan potensi Partai di daerahnya, dan turut 

mengembangkan serta memperjuangkan tercapainya cita-cita 

Partai yang  dituangkan dalam suatu program tertulis 

(dituangkan dalam kontrak/perjanjian khusus); 

k. Dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan 

pilkada, antara lain dari dukungan masyarakat dan dukungan 

lainnya. 
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Selain syarat formal untuk mendaftar menjadi bakal calon yang telah 

ditentukan dalam peraturan pelaksana ini berlaku juga syarat khusus lainnya yang 

diatur dalam Pasal 31, yaitu :
126

 

(1) Anggota/kader partai yang sedang menjabat sebagai anggota dan/atau 

pimpinan DPRD kabupaten/kota yang akan mendaftarkan diri sebagai 

bakal calon harus mendapatkan ijin dari DPD Partai. 

(2) Anggota/kader partai yang sedang menjabat sebagai anggota dan/atau 

pimpinan DPRD Provinsi, atau anggota DPR RI yang akan 

mendaftarkan diri sebagai bakal calon harus mendapatkan ijin dari 

DPP Partai. 

Adapun pengaturan terkait kriteria yang harus dipenuhi oleh bakal calon 

kepala daerah yang berasal dari luar jajaran partai termuat dalam Peraturan Partai 

pada Pasal 32, berbunyi sebagai berikut :
127

 

 Warga masyarakat yang berasal dari luar jajaran Partai yang berkeinginan 

mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai bakal calon kepala daerah dan/atau 

wakil kepala daerah, dapat dijaring dengan kriteria: 

a. Bersedia mengikuti seluruh tahapan penjaringan dan penyaringan 

sebagaimana ditentukan dalam pedoman pelaksanaan ini; 

b. Yang bersangkutan telah menyatakan komitmen kepada Dewan 

Pimpinan Partai pada tingkatannya, suatu program tertulis, untuk : 

1) Memperhatikan peran dan aspirasi Partai di daerahnya; 

2) Bersedia membantu pengembangan dan pemberdayaan potensi 

Partai; 

3) Senantiasa bersedia bekerjasama dengan jajaran struktural Partai 

di wilayah pemilihan yang bersangkutan. 

c. Memiliki visi dan misi yang sejalan dengan ideologi dan garis 

perjuangan Partai; 
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d. Tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak 

langsung; 

e. Memiliki wawasan nasional; 

f. Memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas kolusi, 

korupsi, dan nepotisme (KKN); 

g. Dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pilkada, 

antara lain dari dukungan masyarakat berdasarkan hasil survey yang 

dilakukan oleh lembaga survey yang independen; 

h. Menyerahkan rencana anggaran pemenangan pilkada. 

Menurut Penulis, mekanisme sistem rekrutmen calon kepala daerah yang 

dimiliki oleh Partai Gerindra masih sangat kurang. Ketika diwawancarai mereka 

hanya menekankan bahwa mekanisme sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh 

Partai Gerindra hanya mengacu pada Undang-Undang saja, sedangkan pengaturan 

yang ada di dalam Undang-Undang menurut penulis tidak spesifik. Padahal, 

penulis menilai bahwa rekrutmen politik adalah salah satu faktor utama yang 

sangat penting sebagai langkah memperoleh pemimpin yang berkualitas. 

Rekrutmen calon kepala daerah yang merupakan salah satu fungsi dari partai 

politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang untuk melaksanakan 

sejumlah peran dalam sistem politik ataupun pemerintahan. Maka, melalui 

rekrutmen inilah gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun 

berkompeten dalam memimpin suatu daerah.  

Berbeda dengan mekanisme sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh 

partai Gerindra, dalam hal ini PDI Perjuangan menunjukkan bahwa secara internal 

PDI Perjuangan memiliki mekanisme secara spesifik, tidak hanya berpacu pada 

Undang-Undang. Namun, mengenai hasil seleksi bakal calon kepala daerah oleh 

Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan tidak mengumumkan secara transparan 

hasil seleksinya agar diketahui oleh publik melainkan hanya disimpan oleh 
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internal partai saja. Padahal, publik berhak mengetahui mekanisme sistem 

rekrutmen calon kepala daerah serta hasilnya karena partai politik sejatinya adalah 

milik publik. Keberadaan partai politik pada dasarnya karena ada kebutuhan unuk 

mewadahi aspirasi kelompok dalam masyarakat yang berbeda satu sama lain. 

Dari analisis penulis sebagaimana yang telah diapaparkan di atas, diperkuat 

lagi dengan adanya fakta, bahwa lima belas tahun berkuasa di Kabupaten Bantul 

kader PDI Perjuangan ternyata tidak menjamin mampu memenangkan kembali 

pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantul. Tarik ulur mulai penjaringan 

pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan memang tempat menyeruak 

ketika partai penguasa di Kabupaten Bantul ini beberapa bulan sebelum 

pendaftaran resmi di KPU. Mantan ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI 

Perjuangan Bantul, Basuki Rahmad menilai arogansi pengurus partailah yang 

sebenarnya menjadi penyebab kekalahan pasangan Sri Suryawidati dan Misbakhul 

Munir.
128

 

Salah satu arogansi pengurus partai yang jelas terlihat menurut Basuki 

Rahmad adalah tidak meloloskan Suharsono, padahal pencalonan Suharsono 

didukung 14 Pengurus Anak Cabang (Pengurus tingkat Kecamatan) dari 17 PAC. 

Dukungan 14 PAC tersebut sebenarnya menunjukkan suara akar rumput, atau 

suara mayoritas dari pendukung kalangan bawah. Hanya saja, ternyata dukungan 

dari akar rumput tersebut tidak didengar dan justru meloloskan calon petahana. 

Padahal, sebenarnya kalangan akar rumput sudah menginginkan adanya 
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perubahan untuk Kabupaten Bantul. Arogansi lain yang ditunjukkan oleh 

pengurus PDI Perjuangan dengan memecat 14 pengurus PAC yang mendukung 

pencalonan Suharsono dan menggantikan dengan pengurus yang baru. Bahkan, 

pengurus yang baru tersebut banyak yang belum berpengalaman dan masih 

diragukan kapasitas sumber daya manusianya.
129

 

Menurut penulis, hal seperti inilah yang merupakan akibat dari tidak 

transparansinya partai-partai kepada publik dalam melakukan rekrutmen calon 

kepala daerah, melainkan hanya berpacu pada kepentingan politik untuk 

memimpin suatu daerah tersebut. Padahal, dengan adanya partisipasi masyarakat 

dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta 

secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan ikut berpartisipasi dalam 

memilih pemimpin daerahnya, dan secara langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

Masyarakat merupakan faktor sentral dalam suatu negara demokrasi. Tanpa 

adanya partisipasi masyarakat, demokrasi tidak akan dapat diwujudkan, karena 

hakekat demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Partisipasi masyarakat 

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas kepemimpinan di 

daerah yaitu masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif pada setiap tahapan 

pilkada termasuk pada tahap sistem rekrutmen calon kepala daerah. Publikasi 

tahapan sistem rekrutmen pencalonan dan profil bakal calon secara lengkap akan 
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membantu masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadapat 

proses perekrutan. 

Respon masyarakat dapat mengarah pada dua hal. Pertama,  pemenuhan 

persyaratan administrasi calon kepala daerah seperti keabsahan ijazah, terbebas 

dari perbuatan tercela, usia calon dan lain sebagainya. Kedua, respon masyarakat 

pada kinerja penyelenggara pada pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual 

persyaratan pengajuan calon dan syarat calon.
130

 Menurut hemat penulis, tidak 

transparansinya partai Gerindra dan PDI Perjuangan dalam mengumumkan hasil 

seleksi rekrutmen calon kepala daerah merupakan kegagalan dalam memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat, dan adanya sikap apatis terhadap politik dari 

rakyat. Sehingga  partai politik merupakan pintu gerbang dalam menentukan 

kualitas pemimpin daerah.  

Selain partai politik, penyelenggara pilkada turut menentukan kualitas 

rekrutmen calon kepala daerah walaupun kewenangan penyelenggara hanya 

terbatas pada penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif. 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan penyelenggara untuk meningkatkan 

kualitas pencalonan, salah satunya adalah dengan meningkatkan keakuratan 

administrasi bakal calon kepala daerah, hal ini dapat diupayakan dengan 

menggunakan aplikasi sistem informasi pencalonan (Silon) yang telah digunakan 

pada saat pencalonan anggota DPR pada Pemilu 2014. Penggunaan aplikasi 

sistem informasi juga semakin diperlukan seiring dengan peningkatan jumlah 
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dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan, oleh karenanya 

dibutuhkan petugas yang familiar dengan tekhnologi. Selain meningkatkan 

kecepatan dan akurasi verifikasi, aplikasi sistem informasi pencalonan juga dapat 

menjadi publikasi dan sosialisasi bakal calon kepala daerah kepada masyarakat 

luas.
131

 Jadi, partai politik, penyelenggara dan masyarakat dengan peran yang 

berbeda-beda tetapi saling terkait menjadi penentu apakah mekanisme sistem 

rekrutmen calon kepala daerah akan menghasilkan kepemimpinan daerah yang 

berkualitas atau sebaliknya. 

Salah satu contoh kasus, ditetapkannya mantan Bupati Kabupaten Bantul 

dua periode yakni M. Idham Samawi menjadi tersangka kasus korupsi dana 

Persatuan Sepakbola Indonesia (Persiba). Penyelidik mengerucut ada dugaan 

penyimpangan administrasi dalam dana hibah Persiba. Ada indikasi kesalahan 

pencairan anggaran dan ada indikasi kesalahan prosedur. Dalam penggunaan ada 

dugaan penyelewengan seperti membiayai kegiatan yang bukan peruntukan 

anggarannya.
132

 Sebagaimana dengan contoh kasus yang telah dipaparkan oleh 

penulis, hal ini menunjukkan terjadinya penyimpangan administrasi yang 

mungkin karena kurang pahamnya kepala daerah terhadap sistem administrasi 

yang ada. Maka belajar dari kasus-kasus kepala daerah yang terjerat hukum baik 

di Kabupaten Bantul maupun kepala daerah lainnya di Indonesia mengenai 

pemilihan kepala daerah menjadi sangat serius untuk seluruh warga negara 

Indonesia mengingat bahwa Indonesia sedang mengalami krisis pemimpin daerah 
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yang memiliki kemampuan baik integritas, kapasitas, kapabilitas yang tinggi atau 

pengetahuan dan pemahaman yang luas, bukan sembarang pemimpin.  

Selain itu, dengan menganalisis beberapa Pasal tentang Rekrutmen Calon 

Kepala Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

serta pelaksanaan dan realita yang ada dilapangan sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh penulis terhadap Partai Gerindra dan PDI Perjuangan di Kabupaten 

Bantul walaupun telah diatur namun sangat disayangkan bahwa mekanisme 

rekrutmen yang ada dilapangan tidak mengacu pada aturan yang telah dibuat.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis 

memberikan gagasan yakni perlunya untuk pemerintah melakukan perubahan 

dengan merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik agar dapat mengatur mekanisme 

sistem rekrutmen calon kepala daerah dengan lebih jelas dan pelaksanannya lebih 

ketat. Menentukan untuk setiap partai politik mengenai sistem rekrutmen calon 

kepala daerah dalam mengeluarkan hasil seleksi agar lebih transparansi, 

akuntabilitas, kapabilitas. Proses seleksi dengan melibatkan pihak eksternal agar 

lebih objektif dan calon kepala daerah yang merupakan kader dari partai maupun 

bukan kader partai ditentukan syarat-syarat yang lebih berkualitas dan mendidik 

misalnya pernah menjabat menjadi pengurus partai selama 5 tahun, telah 

mengikuti pendidikan partai, berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi   

berusia  50 tahun, serta memiliki pendidikan minimal  strara 1.  

 


