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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam 

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pengaturan mengenai sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh 

partai politik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 

tercantum pada Pasal 7 yang menyebutkan ada 21 persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh calon kepala daerah, selain itu Pasal 42 juga 

mengatur mengenai sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai 

politik yakni mulai dari pendaftaran pasangan calon oleh partai politik 

hingga pendaftaran pasangan calon kepala daerah oleh partai politik 

ke KPU. Selain Pasal 42, peneliti menilai bahwa, sistem rekrutmen 

calon kepala daerah oleh partai politik yang termuat dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 masih kurang jelas, tidak memenuhi 

unsur untuk di pedomani, dan masih sangat prematur padahal 

seharusnya suatu aturan mengenai mekanisme rekrutmen seorang 

pemimpin daerah dapat diatur secara jelas, tegas, dan mengikat. Hal 

ini dikarenakan rekrutmen calon kepala daerah merupakan satu tahap 

pencapaian kemajuan perkembangan demokrasi. Wujud dari harapan 

masyarakat untuk memperoleh pemimpin di daerah yang memiliki 

kapasitas, integritas, kapabilitas yang tidak diragukan. Oleh karena itu, 

rekrutmen calon kepala daerah menjadi suatu hal yang sangat penting. 
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b. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis mengenai  

mekanisme rekrutmen calon kepala Daerah oleh Partai Politik 

Gerindra dan PDI Perjuangan di Kabupaten Bantul memiliki 

persamaan yakni dengan menggunakan sistem terbuka. Artinya, 

siapapun warga negara Indonesia yang mampu memenuhi seluruh 

persyaratan dapat mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah. 

Namun, dalam hal tekhnisnya terdapat perbedaan antara dua partai ini 

berdasarkan AD/ART masing-masing partai. Partai Gerindra dalam 

merekrut calon kepala daerah terdiri dari tujuh tahapan yakni mulai 

dari pendaftaran dengan mengisi formulir hingga partai mendaftarkan 

pasangan calon ke KPU. Sedangkan terkait dengan mekanisme 

rekrutmen calon kepala daerah oleh PDI Perjuangan dimulai dari rapat 

internal partai hingga penentuan oleh pusat untuk menentukan calon 

kepala daerah yang layak di daftarkan ke KPU. Dalam hal penentuan 

Partai Gerindra menentukan melalui hasil dari fit and proper test, PDI 

Perjuangan dalam menentukan calon kepala daerah melalui hasil fit 

and proper test yang kemudian dilakukan survei oleh lembaga survei 

profesional dan selanjutnya diputuskan oleh pusat.  Dari hasil 

penelitian yang diperoleh oleh penulis hanya PDI Perjuangan yang 

memiliki peraturan internal partai yang spesifik membahas 

mekanisme rekrutmen dan seleksi calon kepala daerah.  
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B. Saran – saran 

Adapaun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Pemerintah diharapkan dapat melakukan perubahan terhadap 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juga Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang partai Politik, dalam rangka mengakomodir 

“mekanisme mengenai sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh 

partai politik” dengan memperbaiki serta memperjelas sehingga dalam 

perekrutan calon kepala daerah setiap partai politik di Indonesia 

memiliki acuan yang jelas dan rinci dalam membuat peraturan 

mengenai sistem rekrutmen calon kepala daerah di masing-masing 

internal partai. 

b. Kriteria yang disyaratkan untuk menjadi calon kepala daerah perlu 

dilakukan pembaharuan dan ditambahkan secara lebih konkret 

sehingga dengan demikian dapat menghasilkan kepala daerah yang 

bermartabat, berintegritas, jujur, adil, dan dan mampu memenuhi 

kebutuhan rakyat di daerah yang ia pimpin. 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.  

c. Bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam membantu 

mewujudkan calon pemimpin daerah yang berintegritas sehingga 
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dengan adanya partisipasi masyarakat terwujudlah pilkada yang 

demokratis di Indonesia. 

 


